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Raport z konsultacji 

do projektu Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Energia do przyszłości 

z dnia 3.11.2016 r. 

 
 

Lp. Podmiot zgłaszający Treść uwagi Stanowisko ME 

1. NFOŚiGW Zgłoszone uwagi są zbieżne ze stanowiskiem Narodowego Funduszu wyrażonym w piśmie nr NFOSiGW-

DRI.070.04.2016.2 z dnia 27 września 2016 r., kierowanym do Pana Ministra. Zmierzają do przypisania NFOŚiGW 

działań w zakresie wspierania niskoemisyjnego transportu, wskazanych w projekcie Planu do realizacji przez Fundusz 

Niskoemisyjnego Transportu (fundusz celowy tworzony od podstaw w 2017 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego, z 

którego środki miałyby zostać uruchomione dopiero od 1 stycznia 2018 r.). Za rezygnacją z tworzenia nowego funduszu 

celowego oraz powierzeniem NFOŚiGW roli wiodącej w finansowaniu działań polegających na wspieraniu 

niskoemisyjnego transportu przemawiają następujące argumenty: 

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje zadania publiczne w obszarze 

dwóch polityk: polityki ochrony środowiska i polityki energetycznej (w ten sposób ściśle wpisuje się w 

koncepcję odchodzenia od Polski resortowej);  

2) ma odpowiednie kadry oraz wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i finansowaniu ze środków krajowych 

i zagranicznych programów oraz przedsięwzięć z zakresu wspomagania ekologicznych form transportu, 

ochrony powietrza, efektywności energetycznej oraz promowania odnawialnych źródeł energii (działań 

łączących poprawę jakości powietrza z poprawą bezpieczeństwa energetycznego); 

3) poprzez wykorzystanie instrumentu programów priorytetowych oraz mechanizmu zobowiązań wieloletnich 

jest w stanie zaoferować wyprzedzające finansowanie celów z zakresu niskoemisyjnego transportu już od 

początku 2017 roku (w ten sposób nastąpiłoby przyspieszenie realizacji Pakietu na Rzecz Czystego 

Transportu; faza przygotowawcza rozwoju elektromobilności nie musiałaby trwać aż dwa lata; 

zaoszczędzono by jeden rok w związku z brakiem konieczności tworzenia nowych struktur); 

4) istniałaby możliwość łączenia wsparcia w formach bezzwrotnych (środków uzyskanych z dotacji z budżetu 

państwa) z realizacją zapotrzebowania na środki zwrotne (w szczególności poprzez pożyczki preferencyjne 

udzielane ze środków już zgromadzonych na rachunkach NFOŚiGW).  

Bardzo proszę Pana Ministra o uwzględnienie powyższych argumentów i zgłoszonych uwag w dalszych 

pracach nad Pakietem na Rzecz Czystego Transportu. Jednocześnie informuję, że nie zgłaszam uwag do projektu 

dokumentu pt. „Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych”. 

Odrzucono  

 

W ocenie Ministerstwa 

Energii powołanie 

oddzielnego podmiotu 

do obsługi FNT jest 

celowe, gdyż 

podejmowane przez 

FNT działania będą 

komplementarne do 

działań 

podejmowanych przez 

NFOŚiGW. 

2. NFOŚiGW Str. 15 ostatni akapit, ostatnie zdanie:”(…) Z tego powodu niezwykle istotna jest współpraca między Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

Polskim Funduszem Rozwoju, wspomnianą spółką celową podmiotów sektora energii, Funduszem Niskoemisyjnego 

Transportu9, dedykowanym funduszem private equity oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).  

Str. 15 ostatni akapit, ostatnie zdanie:”(…) Z tego powodu niezwykle istotna jest współpraca między Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

 Odrzucono  

 

W ocenie Ministerstwa 

Energii powołanie 

oddzielnego podmiotu 

do obsługi FNT jest 

celowe, gdyż 
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Polskim Funduszem Rozwoju, wspomnianą spółką celową podmiotów sektora energii, Funduszem Niskoemisyjnego 

Transportu9, dedykowanym funduszem private equity oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 

Uzasadnienie: Nie ma konieczności tworzenia Funduszu Niskoemisyjnego Transportu 

Wiodącą rolę w finansowaniu działań polegających na wspieraniu niskoemisyjnego transportu powinien odgrywać 

NFOŚiGW. 

podejmowane przez 

FNT działania będą 

komplementarne do 

działań 

podejmowanych przez 

NFOŚiGW. 

3. NFOŚiGW Str. 22 drugi akapit: ”Finansowanie infrastruktury ładowania może zostać wsparte środkami Funduszu 

Niskoemisyjnego Transportu lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jeśli budowa stacji 

ładowania zostanie zintegrowana z rozwojem energetyki odnawialnej” 

Str. 22 drugi akapit: ”Finansowanie infrastruktury ładowania może zostać wsparte środkami Funduszu 

Niskoemisyjnego Transportu lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jeśli budowa stacji 

ładowania zostanie zintegrowana z rozwojem energetyki odnawialnej”. 

Uzasadnienie: Nie ma konieczności tworzenia Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.  

Nie ma przeszkód, aby NFOŚiGW finansował infrastrukturę ładowania także w zakresie niezintegrowanym z rozwojem 

energetyki odnawialnej, biorąc pod uwagę efekt ekologiczny w postaci ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. 

Odrzucono  

 

W ocenie Ministerstwa 

Energii powołanie 

oddzielnego podmiotu 

do obsługi FNT jest 

celowe, gdyż 

podejmowane przez 

FNT działania będą 

komplementarne do 

działań 

podejmowanych przez 

NFOŚiGW. 

4. NFOŚiGW Str. 23, pierwszy i drugi akapit „Z punktu widzenia rozwoju rynku pojazdów pożądane jest także powołanie Funduszu 

Niskoemisyjnego Transportu, który wesprze dopłatami zakup nowych pojazdów napędzanych energią elektryczną. 

Doświadczenia innych państw pokazują, że dopłaty są najskuteczniejszym mechanizmem kreowania popytu w 

pierwszych okresach rozwoju rynku. Istotną korzyścią dla użytkownika może być również zastosowanie tzw. miękkich 

instrumentów wsparcia. Są ro w głównej mierze: możliwość bezpłatnego parkowania w centrach miast, możliwość 

korzystania z buspasów, wjazd do stref z ograniczonym ruchem w centrach miast etc. Wdrożenie tych rozwiązań może 

zmniejszać przychody samorządów i w takiej sytuacji stosownej rekompensaty powinny zostać przyznane przez Fundusz 

Niskoemisyjnego Transportu”. 

Str. 23, pierwszy akapit „Z punktu widzenia rozwoju rynku pojazdów pożądane jest także powołanie Funduszu 

Niskoemisyjnego Transportu, powierzenie NFOŚiGW roli wspierania rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych 

oraz tworzenie rynku pojazdów na te paliwa. Ponadto w celu szybkiego uruchomienia wsparcia dla tego obszaru mogą 

zostać wykorzystane środki własne NFOŚiGW (np. w ramach przygotowywanego programu GAZELA BIS lub innych 

programów wykorzystujących środki czasowo transferowane z innych subfunduszy). Wsparcie NFOŚiGW 

wykorzystujące środki dotacji z budżetu państwa może zostać przeznaczone przede wszystkim na dopłaty do zakupu 

nowych pojazdów napędzanych energią elektryczną. Doświadczenia innych państw pokazują, że dopłaty są 

najskuteczniejszym mechanizmem kreowania popytu w pierwszych okresach rozwoju rynku. Istotną korzyścią dla 

użytkownika może być również zastosowanie tzw. miękkich instrumentów wsparcia. Są ro w głównej mierze: możliwość 

bezpłatnego parkowania w centrach miast, możliwość korzystania z buspasów, wjazd do stref z ograniczonym ruchem 

w centrach miast etc. Wdrożenie tych rozwiązań może zmniejszać przychody samorządów i w takiej sytuacji stosownej 

Odrzucono  

 

W ocenie Ministerstwa 

Energii powołanie 

oddzielnego podmiotu 

do obsługi FNT jest 

celowe, gdyż 

podejmowane przez 

FNT działania będą 

komplementarne do 

działań 

podejmowanych przez 

NFOŚiGW. 
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rekompensaty powinny zostać przyznane przez Fundusz Niskoemisyjnego Transportu Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej”. 

Uzasadnienie: Z punktu widzenia rozwoju rynku pojazdów nie jest konieczne powołanie Funduszu Niskoemisyjnego 

Transportu.  

Rozwój rynku pojazdów elektrycznych może być stymulowany nie tylko poprzez dopłaty, ale także pożyczki preferencyjne 

(także z elementami dotacji lub częściowym umorzeniem). Powinna być zachowana elastyczność w wyborze instrumentu, 

tak aby był on jak najbardziej dopasowany do możliwości i potrzeb grupy docelowej.  

5. NFOŚiGW Załącznik nr 1 wiersz 2 (proponowane działanie nr 2) kolumna „Instytucje współpracujące”: NFOŚiGW, Fundusz 

Transportu Niskoemisyjnego 

Załącznik nr 1 wiersz 2 (proponowane działanie nr 2) kolumna „Instytucje współpracujące”: NFOŚiGW, Fundusz 

Transportu Niskoemisyjnego 

Uzasadnienie: Nie ma konieczności tworzenia Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. 

Popularyzacja elektromobilności może się odbywać poprzez: 

1) programy priorytetowe NFOŚiGW dot. edukacji ekologicznej; 

2) „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w 

zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – projekt realizowany przez NFOŚiGW we współpracy z 

wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urzędem Marszałkowskim w 

Lublinie.  

 

Odrzucono  

 

W ocenie Ministerstwa 

Energii powołanie 

oddzielnego podmiotu 

do obsługi FNT jest 

celowe, gdyż 

podejmowane przez 

FNT działania będą 

komplementarne do 

działań 

podejmowanych przez 

NFOŚiGW. 

6. NFOŚiGW Załącznik nr 1 wiersz 5 (proponowane działanie nr 5) kolumna „Instytucje współpracujące”: MIB,MGMiZŚ, MR, MŚ 

Załącznik nr 1 wiersz 5 (proponowane działanie nr 5) kolumna „Instytucje współpracujące”: MIB,MGMiZŚ, MR, MŚ, 

NFOŚiGW 

Uzasadnienie: NFOŚiGW zamierza aktywnie współuczestniczyć w tworzeniu warunków dla rozwoju elektromobilności 

Polaków (w stymulowaniu popytu i podaży oraz planowaniu i realizacji celów do osiągnięcia w zakresie infrastruktury 

do ładowania oraz liczby pojazdów). 

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 

7. NFOŚiGW Załącznik nr 3 wiersz 1 (proponowane działanie nr 1) kolumna „Instytucje współpracujące”: 

MŚ(NFOŚiGW), MNiSW (NCBiR), fundusz private equity, Fundusz Transportu Niskoemisyjnego oraz spółka celowa 

sektora energii 

Załącznik nr 3 wiersz 1 (proponowane działanie nr 1) kolumna „Instytucje współpracujące”: 

MŚ(NFOŚiGW), MNiSW (NCBiR), fundusz private equity, Fundusz Transportu Niskoemisyjnego oraz spółka celowa 

sektora energii 

Uzasadnienie: Nie ma konieczności tworzenia Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. 

Ciągłość finansowania na rzecz innowacji w obszarze elektromobilności może być zapewniona poprzez realizację 

programu priorytetowego NFOŚiGW „Sokół– wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Program ten 

może być rozszerzony o KIS 9 Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku. 

Odrzucono  

 

W ocenie Ministerstwa 

Energii powołanie 

oddzielnego podmiotu 

do obsługi FNT jest 

celowe, gdyż 

podejmowane przez 

FNT działania będą 

komplementarne do 

działań 

podejmowanych przez 

NFOŚiGW. 
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8.  NFOŚiGW Załącznik nr 4 wiersz 2 (proponowane działanie nr 2) kolumna „Instytucje współpracujące”:MR, MIB 

Załącznik nr 4 wiersz 2 (proponowane działanie nr 2) kolumna „Instytucje współpracujące”: MR, MIB, NFOŚiGW 

Uzasadnienie: NFOŚiGW zamierza aktywnie współuczestniczyć w pracach nad projektem ustawy o elektromobilności i 

innych paliwach alternatywnych. 

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 

9. AK Motor Polska Sp. 

z o.o. 

Po pierwsze chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy zadowoleni tym, że Ministerstwo Energii podąża w kierunku, który 

nasza firma AK Motor Polska Sp. z o.o. obrała już jakiś czas temu. Pojazdy elektryczne, nowy model biznesowy ich 

komercjalizacji na rynku polskim w postacu carsharingu to innowacje, które staramy się urzeczywistnić za 

pośrednictwem marki Syrena, której to jesteśmy jedynym prawowitym właścicielem, dzięki nawiązanej współpracy z 

Fabryką Samochodów Osobowych S.A. Obecnie pracujemy, wraz Partnerami nad miejskim samochodem 

elektrycznym, którego jednym z przeznaczeń będzie właśnie system carsharingu. Będzie to pojazd zaprojektowany i 

zbudowany od A do Z z wykorzystaniem polskiej myśli technicznej. Co ważne, nie będzie to pojazd z homologacją L6e 

lub L7e, a prawdziwy, pełnowartościowy pojazd z homologacją M1. Na nasz projekt będziemy się ubiegać o wsparcie 

ze środków Programu Sektorowego Innomoto. Jednym z celów niniejszego listu jest także uświadomienie Państwu 

istnienia naszego projektu. Dotychczas trzymamy go w ukryciu, poza prezentacją na spotkaniu 4 kwietnia w 

Ministerstwie Rozwoju. Liczymy na to, że Państwa zaangażowanie w elektromobilność pozwoli stać się naszemu 

projektowi jednym z elementów wdrażanych działań zaplanowanych w dokumencie. Liczymy na możliwość 

uczestniczenia w przeglądzie projektów związanych z elektromobilnością, który Państwo zapowiadacie do I kw. 2017 

r. jak i możliwość ubiegania się o wsparcie ze środków zapowiadanego Funduszu. Jesteśmy młodą firmą, start-upem, 

pomimo tego zdołaliśmy własnym nakładem opracować i wdrożyć do sprzedaży nasz pierwszy pojazd- wyścigową 

wersję Syreny Meluzyny R. Miejski pojazd podlegać będzie zupełnie innym normom i wymaganiom, stąd 

kapitałochłonność projektu jest znacznie większa. Jego zgodność z założeniami Planu napawa nas jednak orogmnym 

optymizmem, iż spotka się on u Państwa z aprobatą. Co najważniejsze, chcielibyśmy aby w Planie znalazły się zapisy, 

które wskazywałyby również na plany/starania związane z reaktywacją istniejącego niegdyś przemysłu 

motoryzacyjnego w Polsce. Nasza firma jest podmiotem w 100% prywatnym, nie powiązanym osobowo i kapitałowo 

z żadnym koncernem. Nie mniej jednak, przez wzgląd na korzystanie z marki Syrena, współpracujemy ściśle z Fabryką 

Samochodów Osobowych, która przez wzgląd na swoje doświadczenie i tkwiący nadal potencjał byłaby w stanie stać 

się jednym z głównych graczy rodzącego się rynku elektromobilności. Przekonujemy się o tym na co dzień, w trakcie 

naszej współpracy. Liczymy więc na to, że w Planie obok haseł związanych z tworzeniem nowych marek, nowych 

graczy, wspomniany zostanie również ukryty potencjał dawnych aktorów rynku motoryzacyjnego w Polsce. Ponadto 

majac na względzie okres niezbędny do opracowania gotowego do wdrożenia na rynek pojazdu sugeruję korektę trwania 

I etapu planu. Założyliście Państwo tu lata 2016-2018. Wiele firm będzie się ubiegać o wsparcie swoich projektów 

związanych z elektromobilnością ze środków Innomoto. Część z nich budować będzie swoje prototypy. Wiemy również 

o innych projektach, podobnych do naszego. Każdy z nich trwać będzie 36 miesięcy, a to oznacza, że biorąc pod uwagę 

szacowany okres rozstrzygnięcia konkursu, niemożliwe będzie powstanie niektórych prototypów do 2018. Sugeruję 

wydłużenie I etapu do 2019 r. i wówczas płynne rozpoczęcie II etapu od 2019 - bez zmian. Na str. 21, akapit 4, gdzie 

mowa jest o pilotażach elektrycznego transportu publicznego w miastach proponuję dodać wyraźnie, że pilotaż tyczyć 

się będzie także testów systemu carsharingowego. Przykładowo nasz pilotaż, samochodów demonstracyjnych zakładany 

jest na okres od IV kw. 2018 r. do IV kw. 2019 r. Należy w piotażu wyraźnie wskazać na testowanie nie tylko  

Przyjęto  

do wiadomości 

 

Czas trwania 

poszczególnych etapów 

ma charakter 

orientacyjny. Z tego 

punktu widzenia nie 

jest kluczowe czy 

prototyp powstanie w 

2018 roku czy na 

początku 2019 roku. 

Zapisy istniejące w 

Planie nie wykluczają 

rozwoju carsharingu, 

wręcz wskazują, że jest 

to naturalny kierunek 

dla rozwoju pojazdów 

elektrycznych.  

Jednym z celów Planu 

jest rozwój polskiego 

przemysłu, stąd 

wskaźnik mówiący o 

30% VA w wartości 

pojazdów 

elektrycznych 

zarejestrowanych w 

Polsce. 
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istniejacych już na rynku pojazdów ale również tych powstających pod polskimi markami, wszak mamy do czynienia z 

Planem Rozwoju Elektromobilności w Polsce i powinniśmy wspierać nasze rodzime konstrukcje. Chyba temu powinno 

to wszystko służyć. Ostatnią propozycją z naszej strony jest wzbogacenie dokumentu o ilustracje nadające mu w 

większym stopniu krajowy wydźwięk. Przykładowo na stronie tytułowej warto umieścić zamiast wtyczki "no name", 

rodzime konstrukcje - zarówno ładowarki, jak i pojazdy. Mamy ich już nawet teraz kilka. Bardzo chętnie udostępnimy 

Państwu zdjęcia naszego obecnego, co prawda spalinowego produktu ale i wizualizacje nowej elektrycznej konstrukcji. 

Obecnie powstaje takżę model w skali 1:5 majacy potwierdzić w małej skali założenia aerodynamiczne. Myślę, że inne 

firmy byłyby również zainteresowane takim aspektem, bez promowania konkretnych rozwiązań rzecz jasna. 

Uczestniczę w projekcie Syreny przeszło 2 lata. Proszę mi wierzyć, że przez ten czas nie było łatwo dojść do etapu na 

którym jesteśmy. Im projekt znajduje się na wyżzym poziomie zaawansowania, tym więcej wyzwań i wcale nie środki 

pieniężne pozwalają na ich rozwiązanie. Przestrzegam przed tym w planach jakie się pojawiają w zakresie powołania 

spółki celowej i opracowania przez nią prototypu samochodu elektrycznego. Szanowni Państwo, proszę mi wierzyć, że 

podmioty takie jak nasz, działając w tym momencie nie dla zysku, a dla idei, korzystając ze znaku towarowego jednej 

z legendarnych polskich marek są w stanie zdynamizować wokół siebie środowisko eksperckie znacznie lepiej niż 

mogłyby to tworzyć sztucznie wykreowane twory, które nikomu nie wiążą się z produkcją pojazdów. Nie mówię tego 

aby absolutnie faworyzować nasz projekt. Proszę tak tego nie odbierać. Chodzi tu jedynie o skierowanie Państwa toku 

rozumowania na to, że nie warto tworzyć coś od podstaw np markę, warto korzystać z gotowych wzorców, które tkwią 

jeszcze w Polakach. Obudowując je nowoczesną technologią można osiagnąć znacznie więcej, znacznie szybciej niż 

budując coś od podstaw. Nostalgia do dawnej polskiej motoryzacji w powiązaniu z elektromobilnością może stać się 

jednym z kluczowych elementów sukcesu Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Na długo przed opublikowaniem 

przez Państwa jego założeń zdaliśmy sobie z tego sprawę i staramy się w ten sposób osiągnąć nasz cel. 

10. Greenway 

Infrastructure Poland 

Sp. z o. o. 

 

Z ogromnym zainteresowaniem zapoznaliśmy się z dokumentem pt. „Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce”, w 

którym w ambitny sposób przedstawiono wizję rozwoju w oparciu o jeden z kluczowych zasobów kraju – energię 

elektryczną. Jesteśmy pod dużym wrażeniem przejrzystości i logiki Programu oraz w pełni zgadzamy się z tezą, iż 

odpowiednio wykorzystana renta niedorozwoju w przemyśle motoryzacyjnym, może uczynić z elektromobilności jeden 

z filarów nowoczesnej gospodarki Polski. Łącząc ten efekt z poprawą jakości powietrza oraz z pozytywnym wpływem 

na problemy polskiej elektroenergetyki, należy uznać, iż realizacja Programu będzie jedną z największych szans 

stojących przed Polską w najbliższym dziesięcioleciu. Przedstawiony Program jest ściśle powiązany ze strategią naszej 

firmy. Przyjęliśmy bowiem na lata 2016-2018, ambitny cel budowy w Polsce sieci 75 punktów szybkiego ładowania 

samochodów elektrycznych, ulokowanej wzdłuż głównych korytarzy transportowych TEN-T. Zamierzamy w ten 

sposób umożliwić Kierowcom swobodne, długodystansowe podróżowanie po Polsce, bez obawy o brak możliwości 

doładowania samochodu w czasie podróży. Podzielamy zawarty w Planie pogląd, że rozwój transportu i gospodarki 

opartej na transporcie elektrycznym wymaga bodźców regulacyjnych oraz stworzenia odpowiedniego ekosystemu, tj. 

uruchomienia aktywności wielu podmiotów i instytucji działających w kierunku rozwoju nowych technologii, 

produktów i usług, a także modeli biznesowych. Naszym zdaniem, opierając się na naszym praktycznym 

doświadczeniu, najistotniejsze wyzwania stojące przed Polską w tym zakresie to: 

 zapewnienie stabilności otoczenia rynkowego - budowa infrastruktury niezbędnej dla rozwoju 

elektromobilności wymaga długoterminowych inwestycji, w związku z czym niezbędne jest stworzenie 

Przyjęto do 

wiadomości w 

zakresie uwag 

ogólnych  
 

W ocenie autorów Plan 

jest spójny z logiką 

budowania 

infrastruktury opisaną 

przez autorów uwagi.  
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odpowiednich i przewidywalnych ram regulacyjnych oraz zachowanie równowagi pomiędzy podmiotami 

państwowymi i prywatnymi w zakresie udzielanego im przez administrację publiczną wsparcia regulacyjnego. 

 zdefiniowanie prawidłowych mechanizmów wsparcia – mechanizmy wsparcia służące przyspieszeniu rozwoju 

infrastruktury elektromobilności są bardzo pomocne i mogą zwiększyć tempo tego rozwoju (w szczególności 

w fazie początkowej). Ważne jest jednak to, aby były one przewidywalne, przejrzyste i dostępne dla wszystkich 

uczestników rynku w sposób niedyskryminacyjny, przeciw- działający nieefektywnemu wykorzystania 

zasobów. 

 interoperacyjność infrastruktury ładowania – nowopowstająca infrastruktura powinna zapewniać pełen dostęp 

dla sprzedawanych obecnie i w przyszłości w Unii Europejskiej pojazdów elektrycznych. 

 zapewnienie pełnej dostępności do infrastruktury ładowania - wszyscy operatorzy infrastruktury ładowania 

powinni zapewnić dostęp do punktów ładowania dla wszystkich użytkowników pojazdów elektrycznych na 

bazie odpowiednich umów zawieranych pomiędzy operatorami infrastruktury  

i w formule dostępu „ad hoc” (możliwość ładowania bez podpisana umowy).  

 zapewnienie równomiernego rozwoju infrastruktury ładowania samochodów we wszystkich jej segmentach – 

przełamywanie barier mentalnych i praktycznych wynikających z ograniczonego zasięgu pojazdów 

elektrycznych wymaga rozwoju infrastruktury ładowania zarówno na terenie aglomeracji miejskich (głównie 

infrastruktura wolnego i półszybkiego ładowania, jaki i przy głównych korytarzach transportowych 

(infrastruktura szybkiego ładowania). W planowaniu etapów rozwoju infrastruktury bardzo ważne jest 

zlikwidowanie podstawowej bariery psychologicznej dla zakupu samochodu elektrycznego tj. jego 

ograniczonej terytorialnie mobilności. Dlatego w pierwszej kolejności należy skoncentrować się na bazowej 

infrastrukturze szybkiej, umożliwiającej długodystansowe przejazdy, natomiast infrastrkutura półszybka oraz 

wolna powinny powstawać jako uzupełnienie bazy, zwiękzszające gęstość całej sieci.  

11. Greenway 

Infrastructure Poland 

Sp. z o. o. 

 

Na stronie 5, w rozdziale drugim ” Zarządzanie popytem na energię”, proponujemy zmienić trzecie zdanie w sposób 

następujący: „Związany z elektromobilnością rozwój magazynowania energii poprzez baterie samochodowe oraz 

magazyny energii zlokalizowane przy punktach ładowania pojazdów, umożliwi w przyszłości traktowanie infrastruktury 

pojazdów elektrycznych jako zasobników energii, które oddają energię w momencie szczytowego zapotrzebowania i 

ładują się w tzw. dolinie nocnej.” Podzielamy pogląd, że rozwój elektromobilności może przyczynić się do poprawy 

bezpieczeństwa energetycznego. Przy tym niewątpliwie wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania na energię w 

godzinach tzw. „doliny nocnej”, kiedy posiadacze samochodów elektrycznych zaspokajają większą część potrzeb 

związanych z ładowaniem. Innym wyzwaniem jest natomiast wykorzystanie elektromobilności do łagodzenia szczytów 

zapotrzebowania na energię. Niewątpliwie głównym rozwiązaniem będzie tutaj zwiększanie możliwości przekazywania 

bodźców cenowych odbiorcom, trzeba jednak szukać także rozwiązań technologicznych, pozwalających na 

wprowadzaniu do sieci energii zgromadzonej w magazynach energii zlokalizowanych przy stacjach ładowania. 

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 

12. Greenway 

Infrastructure Poland 

Sp. z o. o. 

 

Na stronie 15, w podrozdziale „Stworzenie ekosystemu rozwoju elektromobilności i współpraca z przemysłem”, 

proponujemy na końcu dodać akapit o następującym brzmieniu: „Szczególnie istotnym jest, aby w planowanych 

działaniach zachować równorzędny dostęp sektorów państwowego i prywatnego do wdrażanego wsparcia 

legislacyjnego, biznesowego oraz finansowego. Stosowane narzędzia regulacyjne powinny zapewniać stabilność i prze-

widywalność otoczenia rynkowego, tak aby tworzyły dobre warunki rozwoju dla wszystkich uczestników rynku. ”  W 

pełni zgadzamy się z tezą, iż rozwój elektromobilności w Polsce wymaga wykreowania odpowiednich bodźców 

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 
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finansowych i regulacyjnych, tak aby w krótkim czasie uzyskać odpowiedni poziom nasycenia pojazdami 

elektrycznymi. Podzielamy także pogląd, że rozwój transportu i gospodarki opartej na transporcie elektrycznym 

wymaga stworzenia odpowiedniego ekosystemu, tzn. uruchomienia aktywności wielu podmiotów i instytucji 

działających w kierunku rozwoju nowych technologii, produktów i usług, a także modeli biznesowych. Uważamy, że 

„równy dostęp” powinien zostać wyraźnie zaznaczony już na poziomie Programu, aby dzięki temu stanowił paradygmat 

obowiązujący przy budowaniu wszystkich szczegółowych regulacji. Dla przykładu patrząc przez pryzmat infrastruktury 

ładowania, istotnym jest, aby  od początku przyjąć założenie, iż będą ją tworzyć w istotnej części podmioty prywatne – 

nawet jeżeli na początku ryzyko inwestycyjne będzie dla nich bardzo wysokie.   

13. Greenway 

Infrastructure Poland 

Sp. z o. o. 

 

Na stronie 16, w podrozdziale „Koordynacja działań w czasie”, w drugim akapicie, przed ostatnim zdaniem, 

proponujemy dodać następujące zdanie: „Istotnym jest przy tym, aby przedmiotowy algorytm poszukiwał synergii 

pomiędzy rozwojem infrastruktury ładowania samochodów osobowych, a rozwojem infrastruktury na potrzeby 

transportu publicznego .” Tendencje w zakresie rozwoju technologii transportu masowego i magazynowania energii 

powodują, że najbardziej prawdopodobnym modelem funkcjonowania infrastruktury ładowania autobusów będzie 

rozproszona sieć, zapewniająca możliwość szybkiego ładowania na wybranych przystankach oraz pętlach 

autobusowych i  wyposażona dodatkowo w zasobniki energii. Naszym zdaniem, należy poszukiwać możliwości 

zwiększenia stopnia wykorzystania takiej infrastruktury, co w konsekwencji przyniesie zarówno poprawę jej 

opłacalności ekonomicznej, jak i zwiększenie gęstości sieci ładowania samochodów osobowych.  

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 

14. Greenway 

Infrastructure Poland 

Sp. z o. o. 

 

Na stronie 18, w podrozdziale „Etap I: 2016-2018”, po drugim zdaniu, proponujemy dodać następujące dwa zdania: „W 

tej fazie wzdłuż krytycznych korytarzy transportowych, powinna powstać publicznie dostępna bazowa infrastruktura 

ładowania szybkiego, dzięki której zmniejszona zostanie podstawowa dysfunkcja samochodu elektrycznego, jaką jest 

brak możliwości przemieszczania się nim na dłuższym dystansie. Szczególną rolę w tworzeniu takiej infrastruktury, 

mogą odegrać podmioty pozyskujące finansowanie na jej budowę z funduszy europejskich, przy czym istotnym będzie 

wsparcie ich działań przez administrację publiczną, szczególnie w zakresie pokonywania barier wynikających z braku 

istnienia na tym etapie docelowych regulacji.” Dodatkowo proponujemy zmienić zdanie kolejne w następujący sposób: 

„Zaistnienie infrastruktury bazowej, w połączeniu z wprowadzanymi zachętami do zakupu pojazdów indywidualnych, 

firmowych lub publicznych będzie mieć na celu wykreowanie oczekiwania powstania rynku, co przełoży się na 

intensyfikację działań w zakresie budowy infrastruktury oraz rozwoju przemysłu elektromobilności.” Kolejne dwa 

zdania proponujemy pozostawić bez zmian, natomiast zdanie kolejne zmienić w następujący sposób: „Jednocześnie 

stworzone zostaną warunki rozwoju elektromobilności po stronie regulacyjnej.” Kolejne zdanie proponujemy 

pozostawić bez zmian, natomiast zdanie kolejne zmienić w następujący sposób: „Zaproponowane zostaną m.in. 

narzędzia służące integracji pojazdów elektrycznych z siecią oraz wskazane zostaną instrumenty rozwoju infrastruktury 

ładowania, w tym przede wszystkim te likwidujące bariery istniejące na gruncie Ustaw: „Prawo budowlane”, „Prawo 

Energetyczne” oraz „O Drogach Publicznych.” Z naszych doświadczeń i badań rynkowych wynika, że brak 

infrastruktury ładowania umożliwiającej podróże na dystansach dłuższych od zasięgu samochodu elektrycznego,  

stanowi główną barierę psychologiczną przy jego zakupie. Ograniczenie terytorialne mobilności, stawia bowiem taki 

samochód na przegranej pozycji funkcjonalnej wobec samochodów spalinowych i w efekcie powoduje jego społeczne 

postrzeganie przez pryzmat odległej przyszłości. Uważamy zatem, iż zapewnienie już w pierwszym etapie bazowego 

poziomu infrastruktury szybkiego ładowania, stanowić będzie klucz do sukcesu wprowadzonych następczo zachęt 

zakupowych samego samochodu, jak również stanowić będzie podstawę uzasadnienia biznesowego dla podmiotów 

Uwzględniono 

 

Na str. 13 dodano 

również fragment 

mówiący o 

infrastrukturze wzdłuż 

sieci TEN-T. 

Informacja o potrzebie 

wytworzenia 

oczekiwania 

przyszłego popytu 
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innym fragmencie i nie 

ma zasadności jej 

powtarzania. 
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rozważających podjęcie prac rozwojowych w zakresie produkcji podzespołów, samochodów, oprzyrządowania oraz 

infrastruktury dla nowego rynku. Infrastruktura bazowa stanowić będzie oczywiście jedynie podstawę docelowej sieci, 

która swoją docelową gęstość osiągnie w etapie III.  

15. Greenway 

Infrastructure Poland 

Sp. z o. o. 

 

Na stronie 20, w podrozdziale „ETAP II: 2019-2020” proponujemy zmienić zdanie trzecie w następujący sposób: 

”Wdrożona regulacja wraz z wynikami pilotaży w zakresie integracji infrastruktury ładowania z zasobnikami energii 

pozwoli określić docelowy model biznesowy budowy infrastruktury ładowania”. Uważamy, że zdefiniowanie  modelu 

biznesowego dla samej usługi ładowania i optymalizacja związanych z tym regulacji, nie wymaga przeprowadzenia 

projektów pilotażowych, a jedynie dyskusji przeprowadzonej w gronie podmiotów tworzących ekosystem 

Elektromobilności w Polsce, a która to dyskusja może się odbyć bez zbędnej zwłoki. Podmioty te posiadają bowiem 

szereg praktycznych doświadczeń w przedmiotowym obszarze, w tym pochodzących z projektów wdrożeniowych w 

Polsce i zagranicą. Natomiast projekty pilotażowe powinny naszym zdaniem być skupione na bardziej zaawansowanych 

elementach modelu biznesowego – w tym dotyczących usług magazynowania i usług systemowych na rzecz 

elektroenergetyki – a ostateczny kształt tychże elementów, powinien faktycznie być projektowany w terminie 

późniejszym tj. w okresie 2019-2020 

Odrzucono 

 

W dokumencie nie 

przesądzono jaka 

będzie tematyka 

pilotaży. 

16. Greenway 

Infrastructure Poland 

Sp. z o. o. 

 

Na stronie 25, w podrozdziale „Regulacja dla rozwoju elektromobilności”, proponujemy zmienić dwa pierwsze zdania 

w następujący sposób: „Rozwój rynku pojazdów elektrycznych będzie wymagał długoterminowych inwestycji, w związku 

z czym kluczowe będzie wdrożenie nowych rozwiązań prawnych, zapewniających równy dostęp do całego rynku oraz 

przejrzystość i stabilność obowiązujących na nim zasad, szczególnie w zakresie obszaru ładowania pojazdów 

elektrycznych. Ładowanie samochodu elektrycznego, nie będzie w swej istocie sprzedażą energii elektrycznej, ale 

sprzedażą usługi o znaczącej wartości dodanej, do której świadczenia energia elektryczna będzie jedynie 

wykorzystywana.” 

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 

17. Greenway 

Infrastructure Poland 

Sp. z o. o. 

 

Następnie w drugim akapicie proponujemy zmienić drugie zdanie w następujący sposób: „W ramach rynku usług 

ładowania pojazdów elektrycznych pojawią się dwie zupełnie nowe role - sprzedawca usługi oraz operator stacji 

(punktu) ładowania, a ich wzajemne relacje będą kształtowane na zasadach komercyjnych. Możliwe będzie również 

pełnienie obydwu ról przez jeden podmiot. Dodatkowo kluczową funkcję na rynku ładowania odegrają również 

sprzedawcy energii elektrycznej oraz dystrybutorzy energii elektrycznej.” Uważamy, iż istotnym jest wyszczególnienie 

dwóch podstawowych ról, ponieważ to głównie ich dotyczy problem braku uregulowań zasad działania. Dodatkowo, 

istotnym jest zaznaczenie już na etapie Programu, iż role te mogą być pełnione przez jeden podmiot, w celu uniknięcia 

ewentualnych błędów na etapie ich późniejszego definiowania w ustawodawstwie. Dowolność w zakresie doboru ról 

przez podmioty chcące inwestować w infrastrukturę, będzie bowiem podstawową miarą dostępności rynku, szczególnie 

w kontekście zachowywania równowagi pomiędzy sektorem prywatnym i państwowym. Natomiast brak takiej 

możliwości, spowoduje znaczące podwyższenie bariery wejścia na rynek i w konsekwencji znacząco ograniczy gęstość 

sieci punktów ładowania. 

Odrzucono 

 

Szczegółowe 

zdefiniowanie tej 

kwestii nastąpiło 

Krajowych Ramach 

Polityki Rozwoju 

Infrastruktury Paliw 

Alternatywnych 

18. Greenway 

Infrastructure Poland 

Sp. z o. o. 

 

Na stronie 26, jako pierwszy akapit proponujemy dodać: „W celu uzyskania jak największej funkcjonalności 

infrastruktury ładowania, należy zapewnić jej pełną dostępność dla wszystkich użytkowników samochodów 

elektrycznych – nawet w przypadku, gdy dany użytkownik w momencie ładowania nie posiada umowy ze sprzedawcą 

usługi ładowania.” Jako kolejny akapit proponujemy zamieścić: „Istotnym jest również uregulowanie standardu 

powstającej infra-struktury, dzięki czemu zapewniona zostanie jej pełna jednolitość i interoperacyjność na 

następujących poziomach: 

Odrzucono 

 

Kwestie te rozstrzygają 

Krajowe Ramy Polityki 

Rozwoju Infrastruktury 

Paliw Alternatywnych. 
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a) transgraniczna interoperacyjność w zakresie Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwe będzie połączenie 

poprzez porozumienia roamingowe powstającej w Polsce sieci z sieciami powstającymi w innych krajach; 

b) interoperacyjność pomiędzy systemami operatorów punktów ładowania, a ładowarkami (zapewniona 

poprzez protokół komunikacyjny OCPP); 

c) interoperacyjność pomiędzy ładowarkami, a samochodami elektrycznymi dostępnymi w Unii Europejskiej, 

w zakresie protokołów komunikacji oraz standardów ładowania;” 

Następnie w obecnym trzecim akapicie, przed ostatnim zdaniem proponujemy dopisać: „Zaproponowany 

zostanie również system ułatwień dla lokowania infrastruktury w miejscach szczególnie istotnych z punktu 

widzenia jej funkcjonalności, w tym w obiektach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 

Autostrad.” 

19. Greenway 

Infrastructure Poland 

Sp. z o. o. 

 

W załączniku nr 4, w kolumnie „Efekt w okresie 2016-2018”, w działaniu: „2. Ustawa o elektromobilności i innych 

paliwach alternatywnych” proponujemy dodać efekt: „budowa infrastruktury bazowej, wzdłuż kluczowych korytarzy 

transportowych”. Efekt ten należy uznać za istotny z punktu widzenia przełamywania barier mentalnych i praktycznych 

związanych z wykorzystywaniem samochodów elektrycznych do przemieszczania się na dłuższe odległości. Stworzenie 

bazowej infrastruktury wydaje się w pełni realne w tym okresie, przy założeniu, że w krótkim czasie zdefiniowane 

zostaną kluczowe kwestie dotyczące ram prawnych budowy i funkcjonowania infrastruktury szybkiego ładowania 

samochodów elektrycznych. Niewątpliwie osiągnięcie tego celu będzie wspierane poprzez realizację projektu budowy 

sieci stacji szybkiego ładowania przez naszą firmę. 

Odrzucono 

 

Na tym etapie kwestia 

nie jest przesądzona. 

Szczegółowa dyskusja 

powinna się toczyć w 

ramach prac nad 

Krajowymi Ramami 

Polityki Rozwoju 

Infrastruktury Paliw 

Alternatywnych. 

20. BOSMAL 

Automotive Research 

& Development 

Institute Ltd 

Przygotowany przez Ministerstwo Energii plan jest bardzo postępowy. Stanowi próbę połączenia obserwowanego już 

od pewnego czasu rozwoju transportu kołowego, opartego na energii elektrycznej, z rozwojem takich gałęzi polskiego 

przemysłu jak przemysł nowych technologii, maszynowy (silniki elektryczne, układy przeniesienia napędu, 

komponenty inne) oraz a może przede wszystkim z rozwojem szeroko rozumianej energetyki od kopalni po sieć 

dystrybucyjną. W naszej opinii program właściwie postrzega szanse na udział Polski w rozwoju branży e-mobility 

szczególnie w zakresie transportu autobusowego (liczne sukcesy rodzimych producentów) i ogólnie transportu 

miejskiego. Przy czym naszym zdaniem już teraz należy położyć nacisk na produkcje wyspecjalizowanych 

komponentów dla pojazdów elektrycznych jak silniki elektryczne, falowniki, pakiety bateryjne, komponenty układu 

AC/ogrzewania elektrycznego, przekładnie, systemy sterowania, które obecnie są trudno dostępne i głównym ich 

źródłem są Chiny. Budowa całkowicie nowego pojazdu i sprzedaż na szeroką skalę będzie znacznie trudniejsza i 

obarczona mimo wszystko  dużym ryzykiem, choć nie jest to niemożliwe. Zgodnie z naszym dotychczasowym 

doświadczeniem i rozeznaniem rynku pojazdy miejskie kategorii M1 i N1 praktycznie już teraz mogą być dostarczane 

małym podmiotom do obsługi tras do ok 100-120 km dziennie (kurierzy/mała gastronomia/urzędy itp.), a do ich 

ładowana w czasie ok 3 h (bateria 10-20 kWh) wystarczy zwykłe trójfazowe gniazdo 400 V dostępne z reguły w firmach, 

budownictwie jednorodzinnym, itp. Dzisiaj budowa takich pojazdów może odbywać się z powodzeniem na bazie 

istniejących samochodów, lub  przy współpracy z ich producentami, z wykorzystaniem komponentów takich jak silnik, 

bateria, czy układ sterowania pochodzące od krajowych producentów. BOSMAL podjął już wyżej opisane próby 

budowy pojazdów elektrycznych, które stale  rozwija, oraz posiadając znaczącą bazę badawczą dla pojazdów 

Przyjęto do 

wiadomości 
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samochodowych i rozbudowując jednocześnie swoje kompetencje w zakresie konstrukcyjnym i badawczym o 

specyficzne wymagania napędów elektrycznych, zakłada możliwość prowadzenia lub udziału w utworzeniu spółki 

celowej przewidywanej przez program.  

21. BOSMAL 

Automotive Research 

& Development 

Institute Ltd 

Możliwość rozwoju e-mobility także w kierunku pojazdów hybrydowych gwarantujących duże zasięgi na paliwie 

tradycyjnym (także gazie LNG/CNG), z możliwością zero-emisyjnej jazdy na małych dystansach w mieście (jeśli nie 

nastąpi szybki rozwój możliwości gromadzenia energii i szybkiego ładowania obecnych baterii), hybrydy oddalą czas 

wejścia do powszechnego użytku pojazdów w pełni elektrycznych FEV. Program powinien zakładać także wersję 

działania i podział ról przy takim wariancie rozwoju e-mobility. 

Odrzucono 

 

W ramach 1 mln 

pojazdów znajdują się 

również hybrydy typy 

plug in, nie ma 

natomiast tradycyjnych 

hybryd, ze względu na 

brak synergii z 

rozwojem sieci 

elektroenergetycznej i 

sektora energii, co jest 

dodatkową wartością 

projektu. 

22. BOSMAL 

Automotive Research 

& Development 

Institute Ltd 

Duże szanse na rozwój e-mobilty z wykorzystaniem ogniw paliwowych. Takie pojazdy można już nabyć na rynku, mają 

duży zasięg i produkują energię elektryczną z wodoru. W tym wypadku rozwój energetyki musiałby być powiązany z 

zapewnieniem energii do produkcji i dystrybucji wodoru. Sama dystrybucja energii i budowa stacji ładowania dla 

szerokiej masy klientów nie byłaby aktualna. Obecny program takiego wariantu nie przewiduje. 

Odrzucono 

 

Wariant rozwoju 

pojazdów na ogniwa 

został wyłączony, ze 

względu na mniejszy 

potencjał polskiego 

przemysłu w tym 

zakresie oraz koszt 

budowy infrastruktury 

dla wodoru. 

23. BOSMAL 

Automotive Research 

& Development 

Institute Ltd 

Pobudzanie popytu powinno być także oparte o dopłaty/zwolnienia z podatku przy zakupie pojazdów elektrycznych 

pod warunkiem złomowania posiadanego pojazdu spalinowego – taki ruch podwójnie przyspieszy wymianę taboru 

spalinowego. 

 

Odrzucono  

 

Celem nie jest 

złomowanie pojazdów 

spalinowych, a jedynie 

złomowanie pojazdów 

o niskich parametrach 

środowiskowych. 

24. BOSMAL Należy uwzględnić możliwość wykorzystania pojazdów elektrycznych i ich baterii do zasilania w energię eklektyczną 

budynków (jednorodzinnych/mały biznes inne) w stanach awaryjnych, dużego zapotrzebowania na prąd itp. Instalacje 

dzisiejszych budynków i przyłączy powinny być już do tego przygotowane. 

Przyjęto do 

wiadomości 
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Automotive Research 

& Development 

Institute Ltd 

 Kwestia ta jest 

poruszona pod hasłem 

V2G. 

25. Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne 

S.A. 

Rozdział - „Potrzeba nowych modeli biznesowych” – w rozdziale wspomina się o dodatkowej przestrzeni w 

samochodach elektrycznych po wyeliminowaniu silnika spalinowego – w samochodach elektrycznych jest kłopot z 

przestrzenią ze względu na małą ilość miejsca, ponieważ silnik nie zajmuje miejsca, ale ponadnormatywną ilość miejsca 

zabierają dodatkowe baterie/akumulatory. 

Uwzględniono  

 

Poprzez usunięcie 

zdania. 

26. Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne 

S.A. 

Rozdział - „Skoncentrowanie badań na przyszłościowych technologiach” – w rozdziale Autor koncentruje się na 

barierach związanych z upowszechnieniem samochodu elektrycznego. Jako jedną z barier wymienia właściwości 

akumulatorów; w dokumencie brakuje rozwiązania znanego od początku XX wieku - trolejbusa. Trolejbusy są 

samochodami w pełni elektrycznymi; w ostatnim czasie Polska jest największym producentem trolejbusów w Europie 

(np. Solaris). Rozwiązania komunikacji publicznej za pomocą trolejbusów (z pantografem, z pantografem i 

akumulatorami, etc.) z powodzeniem stosowane są w Austrii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Czechach, Słowacji i 

Ukrainie od szeregu lat. W Polsce tylko 3 miasta wykorzystują w transporcie publicznym samochody elektryczne – 

trolejbusy. 

 

Odrzucono 

 

Rynek trolejbusów nie 

wymaga wsparcia, bo 

już istnieje – 

wykorzystywanie 

trolejbusów jest 

pochodną decyzji 

ekonomicznej na 

poziomie miast, celem 

Planu jest natomiast 

wykreowanie nowego 

rynku pojazdów 

elektrycznych. 

27. Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne 

S.A. 

Rozdział - „Stabilizacja sieci elektroenergetycznej” – włączenie pojazdów elektrycznych w bilansowanie systemu 

elektroenergetycznego może doprowadzić do zmiany obciążenia Krajowej Sieci Elektroenergetycznej (KSE). 

Niezbędne będzie przeprowadzenie symulacji obciążalności sieci przesyłowej i dystrybucyjnej celem zidentyfikowania 

możliwości wystąpienia ograniczeń sieciowych i konieczności rozbudowy sieci. Wprowadzenie tak dużej ilości 

samochodów elektrycznych będzie wiązało się ze zmianą konfiguracji sieci, niezbędną rozbudową i wzmocnieniem 

połączeń sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz zmianą przepisów prawnych dotyczących m.in. przyłączenia do sieci 

nowych stacji ładowania, rozładowywania, etc. Zmiany dotyczyć będą m.in. ustawy Prawo energetyczne, 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego a także 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną. Konieczne będzie wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących:  „inteligentnego” opomiarowania 

liczników, nowego systemu taryfowego odbiorców końcowych a także rozwiązań z obszaru prosumenckiego.  

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Kwestie te są już 

zaznaczone w Planie, a 

będą rozwinięte na 

etapie dalszych prac. 

28. Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne 

S.A. 

Rozdział – „Inteligentna sieć zintegrowana z rynkiem pojazdów” – w rozdziale tym nakłada się dodatkowe obciążenia 

na Operatora Systemu Przesyłowego w postaci wynagradzania właścicieli stacji wyposażonych w magazyny energii. 

Operator Systemu Przesyłowego powinien być zaangażowany w prace na etapie tworzenia planów strategicznych 

rozwoju elektromobilności z uwagi na istotne zmiany jakie rozwój nowej gałęzi będzie niósł dla Krajowej Sieci 

Elektroenergetycznej. W obecnej chwili trwają prace w PSE nad implementacją mechanizmu Demand Side Response 

(DSR) w systemie krajowym.  

Przyjęto do 

wiadomości 
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29. PGE Dystrybucja S.A. (s.5)Polska energetyka potrzebuje rozwiązań, które pozwolą stworzyć przestrzeń dla jej funkcjonowania w europejskim 

środowisku regulacyjnym, wywierającym na polski system energetyczny coraz większy wpływ. 

Polska energetyka potrzebuje rozwiązań, które pozwolą stworzyć przestrzeń dla jej rozwoju i funkcjonowania w 

europejskim 

środowisku regulacyjnym, wywierającym na polski system energetyczny coraz większy wpływ. 

Przy założeniu wchodzenia w szereg nowych rozwiązań zasadne dodać słowo rozwój. 

Odrzucono 

 

Zmiana stylistyczna 

bez znaczenia dla 

przesłania dokumentu. 

30. PGE Dystrybucja S.A. (s.5)Tymczasem umiejętne przewidywanie i współtworzenie trendów pozwala wyprzedzić działania regulacyjne po 

stronie Komisji Europejskiej i znaleźć się w gronie beneficjentów wprowadzanych standardów. 

Tymczasem umiejętne przewidywanie i współtworzenie trendów a także aktywne kształtowanie środowiska 

regulacyjnego pozwala wyprzedzić działania regulacyjne po stronie Komisji Europejskiej i znaleźć się w gronie 

beneficjentów wprowadzanych standardów. Poziom działań kształtujących otoczenie regulacyjne ze strony Spółek 

sektora na poziomie UE jest niewystarczający.  Jest to szczególnie istotne w zakresie nowych technologii gdzie 

rozwiązania aktualnie dopiero powstają i mogą mieć charakter pierwotnego lub wtórnego modelu biznesowego. 

Odrzucono 

 

Współtworzenie 

trendów ma również 

wymiar regulacyjny 

więc nie trzeba tego 

powtarzać. 

31. PGE Dystrybucja S.A. (s.5)Z punktu widzenia wytwarzania 

energii rozwój elektromobilności stanowi oszczędność polegającą na braku konieczności utrzymywania części mocy 

wytwórczych, które są nierentowne ze względu na fakt, że pracują jedynie kilkaset godzin rocznie. 

Z punktu widzenia wytwarzania 

energii rozwój elektromobilności będzie dodatkowym elementem umożliwiającym optymalizację pracy KSE w okresie 

szczytowego zapotrzebowania.   

Elektromobilność to jeden z mechanizmów umożliwiających wpływanie na krzywą popytu w okresie szczytowego 

zapotrzebowania.  

Zakłada się wzrost zużycia energii, co oznacza konieczność zapewnienia odpowiednich mocy szczytowych, nie tylko 

w zakresie zarządzania popytem, zatem trudno założyć likwidowanie już istniejących.  

Rozwój elektromobilnosci oznacza także konieczność nakładów na rozwój zarówno sieci dystrybucyjnej jak i źródeł 

wytwórczych lokalnych i centralnych w zależności od przyjętego modelu systemu.           

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 

32. PGE Dystrybucja S.A. (s.5)Osiągnięcie liczby 1 mln aut elektrycznych w Polsce do 2025 r. będzie wiązało się z wygenerowaniem dodatkowego 

popytu na energię na poziomie 4,3 TWh2 rocznie, co zapewni sektorowi dodatkowe 20 mld zł ze sprzedaży energii 

(zakładając średni okres eksploatacji auta na poziomie 10 lat). 

Osiągnięcie liczby 1 mln aut elektrycznych w Polsce do 2025 r. będzie wiązało się z wygenerowaniem dodatkowego 

popytu na energię na poziomie 4,3 TWh2 rocznie, co zapewni sektorowi dodatkowe 20 mld zł 

ze sprzedaży energii (zakładając średni okres eksploatacji auta na poziomie 10 lat). Będzie to także oznaczało 

konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych w zakresie modernizacji lub budowy  sieci  według nowej koncepcji 

(system centralny, system klastrowy, system hybrydowy lub inne) oraz na rozwój źródeł wytwórczych (centralnie i 

lokalnie)  a także dedykowanych systemów łączności.   

Nowa wizja wykorzystania energii elektrycznej wymagana nowego paradygmatu funkcjonowania i rozwoju 

infrastruktury sieciowej, co poniesie ze sobą poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych.   

Odrzucono 

 

Aspekt kosztowy 

omówiono w części 

dotyczącej sieci. 

33. PGE Dystrybucja S.A. (s.7) Polska posiada bardzo małe, w stosunku do potrzeb, zasoby ropy do napędzania jeżdżących po drogach 

pojazdów. Jest natomiast samowystarczalna w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Postawienie 
Odrzucono 
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na elektromobilność jest z tej perspektywy wyborem strategicznym, poprawiającym nasze bezpieczeństwo, nie tylko 

energetyczne. 

Polska posiada bardzo małe, w stosunku do potrzeb, zasoby ropy do napędzania jeżdżących po drogach 

pojazdów. Jest natomiast samowystarczalna, przy obecnym poziomie zapotrzebowania,  w zakresie zaopatrzenia w 

energię elektryczną. Postawienie 

na elektromobilność jest z tej perspektywy wyborem strategicznym, poprawiającym nasze bezpieczeństwo, 

nie tylko energetyczne. 

Na stronie  5 wskazano szacunek o ile wzrośnie roczny popyt na energię w dacie dojścia do liczby 1 mln aut 

elektrycznych w Polsce, jest to znaczący wzrost zapotrzebowania (aktualne roczne zużycie energii to ok. 160 TWh). 

Planowane jest także wycofywanie starych źródeł wytwórczych. 

Czas teraźniejszy „jest” 

wskazuje na aktualny 

poziom 

zapotrzebowania. 

34. PGE Dystrybucja S.A (s.9) Spójne działania w zakresie elektryfikacji transportu powinny być prowadzone równolegle z likwidacją niskiej 

emisji pochodzącej ze spalania paliw stałych w przydomowych instalacjach. 

Spójne działania w zakresie elektryfikacji transportu powinny być prowadzone równolegle z likwidacją niskiej emisji 

pochodzącej ze spalania paliw stałych w przydomowych instalacjach oraz promowaniem przejścia na elektryczne 

ogrzewanie. Zasadne stworzenie warunków finansowych tak aby takie przejście było opłacalne. 

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 

35. PGE Dystrybucja S.A (s.9) Biorąc pod uwagę wielkość rynku usług dodatkowych, który może powstać wokół elektromobilności, ważne jest, 

aby polskie firmy od początku były zaangażowane w jego tworzenie. Znalezienie nowych modeli biznesowych 

upowszechniania pojazdów elektrycznych jest ponadto czynnikiem, który może znacznie przyspieszyć elektryfikację 

transportu w Polsce. 

Biorąc pod uwagę wielkość rynku usług dodatkowych, który może powstać wokół elektromobilności, ważne jest, aby 

na bazie jednolitych standardów krajowych w zakresie elektromobilności  uczestniczące w procesie firmy od początku 

były zaangażowane w jego tworzenie. Znalezienie nowych modeli biznesowych upowszechniania pojazdów 

elektrycznych jest ponadto czynnikiem, który może znacznie przyspieszyć elektryfikację transportu w Polsce. 

Budowa nowych modeli biznesowych dla sektora przedsiębiorstw, w celu optymalizacji i harmonijnego ich rozwoju, 

powinna być połączona ze spójną koncepcją w zakresie standaryzacji technicznych aspektów tych usług. Jednolitość i 

stabilność standardu  jest kluczem do rozwoju elektromobilności.  

Odrzucono 

 

Dodanie tego 

doprecyzowania 

zawęża myśl tylko do 

kwestii standardów i 

regulacji. 

36. PGE Dystrybucja S.A (s.9) Konieczność zapewnienia stabilnych zasad regulacyjnych  dla wszystkich uczestników rynku w okresie 

programowania do 2025. 

Kolejnym niezmiernie ważnym elementem są stabilne warunki prawne dla funkcjonowania emobilności dla każdej roli 

pojawiającej się w tym procesie.  

Stabilna polityka regulacyjna pozwoli na zaangażowanie się stron w realizację strategii wdrażania z jednoczesną 

mitygacją ryzyk od nich niezależnych. 

Odrzucono 

 

To jest narzędzie 

realizacji celów, a nie 

przesłanka podjęcia 

tematu. 

37. PGE Dystrybucja S.A (s.11) Należy ograniczyć aktualne mechanizmy administracyjne, które stanowią barierę rozwoju emobilności w 

szczególności  w zakresie procedur homologacyjnych   
Odrzucono 

 

Bez rozwinięcie nie 

jest jasne o które 

procedury chodzi 

38. PGE Dystrybucja S.A (s.12) Plan proponuje działania, które rozwiną infrastrukturę ładowania do poziomu, który da konsumentom pewność, 

że pojazd elektryczny jest tak samo funkcjonalny jak pojazd spalinowy. 
Odrzucono 

 



14 
 

Plan proponuje działania, które rozwiną infrastrukturę ładowania do poziomu, który da konsumentom pewność, że 

pojazd elektryczny jest tak samo funkcjonalny jak pojazd spalinowy.  

Wizja rynku powinna być oparta na decyzjach konsumenta które wpłyną na charakter tworzonej infrastruktury i w tym 

aspekcie istotne są również całkowite koszty zakupu i eksploatacji pojazdów elektrycznych ponoszone przez 

konsumentów. 

Nie jest zrozumiała 

intencja dodania tego 

zapisu. Wątek kosztów 

zakupu jest 

podnoszony 

kilkakrotnie w 

dokumencie. 

39. PGE Dystrybucja S.A (s.14) Warunkiem skutecznego przesunięcia zapotrzebowania na moc w ciągu doby jest wywołanie reakcji cenowej u 

konsumentów, co można osiągnąć poprzez zróżnicowanie cen energii w zależności od zapotrzebowania rynku. W tym 

celu konieczne jest dostosowanie taryf strefowych lub wprowadzenie chwilowych sygna- łów cenowych dla odbiorcy 

(tzw. taryfy dynamiczne). 

Ze względu na potrzebę zachowania stabilności pracy KSE podstawą taryfikowania powinny być zmodyfikowane taryfy 

strefowe, uzupełnione o taryfy dynamiczne jako dodatkowy element przekazywania użytkownikom sygnałów 

cenowych. 

Odrzucono 

 

Kierunek wydaje się 

być słuszny, ale nie ma 

ostatecznego 

przesądzenia w tym 

zakresie. Trwają prace 

nad ustawą o 

elektromobilności i 

paliwach 

alternatywnych w 

transporcie. 

40. PGE Dystrybucja S.A (s.14) Niezbędnym dopełnieniem rozbudowanego systemu taryfowego jest upowszechnienie rozwiązań z zakresu 

inteligentnej sieci, w tym liczników zdalnego odczytu oraz zasobników energii, tam gdzie będzie to uzasadnione. Celem 

w tym obszarze jest wyposażenie co najmniej 80% użytkowników sieci w liczniki zdalnego odczytu do 2025 roku. 

Technicznym dopełnieniem koncepcji emobilności jest budowa sieci inteligentnych, które będą umożliwiały lokalne 

bilansowanie popytu i podaży z wykorzystaniem technologii liczników klasy AMI oraz zasobników energii. Celem w 

tym obszarze powinno być opomiarowanie klasy AMI sieci nN w punktach ekonomicznie uzasadnionych. 

Odrzucono 

 

Przyjęty wskaźnik jest 

zgodny z planami 

rozwoju inteligentnych 

sieci. 

41. PGE Dystrybucja S.A (s.14) W związku z planowanym pojawieniem się na polskich 

drogach, w najbliższych 10 latach, 1 mln pojazdów elektrycznych niezbędne będzie przeprowadzenie wielu inwestycji, 

nie ujętych w kosztach, o których mowa w ww. raporcie PTPiREE, w szczególności na rozwój sieci niskiego i średniego 

napięcia (nN i SN ) oraz w celu realizacji przyłączenia punktów ładowania. 

W związku z planowanym pojawieniem się na polskich 

drogach, w najbliższych 10 latach, 1 mln pojazdów elektrycznych niezbędne będzie przeprowadzenie wielu inwestycji, 

nie ujętych w kosztach, o których mowa w ww. raporcie PTPiREE, w szczególności na rozwój sieci niskiego i średniego 

napięcia (nN i SN ) oraz w celu realizacji przyłączenia punktów ładowania,  konieczne będą także nakłady w zakresie 

źródeł wytwórczych oraz dostosowania przyłączy i instalacji w budynkach. Niezbędna jest również budowa i rozwój 

dedykowanych publicznym stacjom lub punktom ładowania dedykowana łączność cyfrowa spełniająca kryteria 

niezawodności, bezpieczeństwa danych i szybkości reakcji. 

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 
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42. PGE Dystrybucja S.A (s.14) Poziom nakładów niezbędnych do poniesienia na rozwój sieci będzie uzależniony od wielu czynników, takich 

jak lokalizacja punktów ładowania, ilość punktów ładowania i pojazdów elektrycznych, moc ładowania czy możliwość 

elastycznego zarządzania czasem ładowania. Dlatego niezbędna jest integracja planów rozwoju sieci przedsiębiorstw 

energetycznych z planami w zakresie rozwoju rynku pojazdów. 

Poziom nakładów niezbędnych do poniesienia na rozwój sieci będzie uzależniony od wielu czynników, takich jak 

lokalizacja punktów ładowania, ilość punktów ładowania i pojazdów elektrycznych, moc ładowania czy możliwość 

elastycznego zarządzania czasem ładowania,  dostęp do odpowiedniego systemu łączności. Dlatego niezbędna jest 

integracja planów rozwoju sieci przedsiębiorstw energetycznych z planami w zakresie rozwoju rynku pojazdów oraz 

planami samorządów lokalnych.  

Uwzględniono  
 

Poprzez dodanie „oraz 

planami samorządów”. 

43. PGE Dystrybucja S.A (s.16) Rys. 5 Elementy ekosystemu elektromobilności   

Brak jest na schemacie „Energetyka” (w tym wytwarzanie, OSD, OSP itd.). 

Elektromobilność nie powstanie bez zaangażowania sektora energetycznego, w tym operatora systemu 

dystrybucyjnego, gdyż sektor ma zapewnić dostawę paliwa (energii elektrycznej) do samochodów elektrycznych w 

poszczególnych łańcuchach wartości. 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Energetyka to część 

przemysłu. 

44. PGE Dystrybucja S.A (s.17) Zachęty do zakupu pojazdów zostaną zintensyfikowane w momencie, gdy przemysł będzie w stanie odpowiedzieć 

na wygenerowany przez instrumenty wsparcia popyt, a sieć będzie w stanie obsłużyć rosnące zapotrzebowanie na 

energię do ładowania pojazdów. 

Zachęty do zakupu pojazdów zostaną zintensyfikowane w momencie, gdy przemysł będzie w stanie odpowiedzieć na 

wygenerowany przez instrumenty wsparcia popyt,  sieć będzie w stanie obsłużyć rosnące 

zapotrzebowanie na moc i energię do ładowania pojazdów. 

Uwzględniono  

 

Poprzez dodanie „na 

moc”. Celem jest 

ładowanie pojazdów w 

dolinie nocnej, a nie 

zwiększanie mocy 

wytwórczych, chociaż 

lokalnie nie można 

tego wykluczyć. 

45. PGE Dystrybucja S.A (s.20) W tej fazie powołany zostanie także Operator Informacji Pomiarowej, który zintegruje 

informację o zachowaniach wszystkich użytkowników sieci elektroenergetycznej. 

W tej fazie zostanie powołany podmiot, który zapewni jednolitą, w skali kraju, platformę wymiany danych i informacji 

o zachowaniach użytkowników sieci elektroenergetycznej, w zakresie niezbędnym do rozwoju elektromobilności. 

Uwarunkowania techniczne  i organizacyjno – prawne są aktualnie w opracowaniu w związku z tym powoływanie się 

na tym etapie na konkretne rozwiązanie jest przedwczesne i zbyt szczegółowe dla tego rodzaju dokumentu.   

Odrzucono 

 

W Ministerstwie 

Energii opracowano 

projekt ustawy 

wprowadzający system 

inteligentnego 

opomiarowania. 

Projekt ustawy zakłada 

m.in. utworzenie 

centralnego zbioru 

informacji 

pomiarowych, 

prowadzonego przez 

powołanego do tego 
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Operatora Informacji 

Pomiarowych. 

Rozwiązanie to ma na 

celu rozwój 

zrównoważonego 

rynku energii poprzez 

przełamanie 

możliwych działań 

monopolistycznych, 

związanych między 

innymi z 

udostępnianiem i 

przetwarzaniem danych 

pomiarowych, w tym w 

szczególności 

sprzedawcom energii 

elektrycznej spoza 

dużych grup 

kapitałowych. 

46. PGE Dystrybucja S.A (s.26) Zmiany wprowadzą również obowiązek….. 

Dopisać: Należy dokonać zmian w ustawie o drogach publicznych zmierzających do prawnego i sankcyjnego 

wyodrębnienia stanowisk do ładowania sytuowanych w przestrzeniach pasów drogowych w sposób zapobiegający 

wykorzystywaniu ich jako alternatywne miejsce do parkowania, a także stworzenia ułatwień do ich budowy oraz 

odstąpienie od opłat za infrastrukturę powiązaną z punktem ładowania usytułowaną w pasach drogowych. Opłaty 

naliczane za umieszczenie infrastruktury nie związanej z funkcjonowaniem pasa drogowego  ustawowo obciążają 

właściciela tejże infrastruktury znacznymi corocznymi opłatami co pogarsza jeszcze model biznesowy 

Odrzucono 

 

Kwestie te będą 

uregulowane w 

Krajowych Ramach 

Polityki Rozwoju 

Infrastruktury Paliw 

Alternatywnych. 

47. PGE Dystrybucja S.A (s.27) Ważnym etapem budowy inteligentnych sieci będzie ponadto powołanie operatora informacji pomiarowych (OI 

P) oraz stworzenie warunków do dokonywania rozliczeń za energię elektryczną lub usługę dystrybucji energii 

elektrycznej na podstawie danych pomiarowych uzyskanych od OI P. Proces musi być powiązany z wdrażaniem 

standardów bezpieczeństwa dotyczących ochrony danych pomiarowych przed nieuprawnionym dostępem oraz zasad 

bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ważnym etapem budowy inteligentnych sieci będzie uruchomienie platformy 

wymiany danych i informacji. Proces musi być powiązany z wdrażaniem standardów bezpieczeństwa dotyczących 

ochrony danych pomiarowych przed nieuprawnionym dostępem oraz zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Odrzucono 

 

Patrz uwaga nr 45. 

48. PGE Dystrybucja S.A (s.29) Szczególnie istotną kwestią 

będzie wprowadzenie transparentnych regulacji w zakresie zwrotu z kapitału, pozwalających tym operatorom 

na modernizację i rozbudowę sieci na potrzeby przyłączenia do niej punktów ładowania wykorzystywanych 

powszechnie przez użytkowników pojazdów elektrycznych. 

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 
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Szczególnie istotną kwestią będzie wprowadzenie transparentnych regulacji w zakresie zwrotu z kapitału, 

pozwalających tym operatorom na modernizację i rozbudowę sieci, przyłączy, instalacji oraz dedykowanych systemów 

łączności na potrzeby przyłączenia do nich punktów ładowania wykorzystywanych 

powszechnie przez użytkowników pojazdów elektrycznych. 

49. PGE Dystrybucja S.A Rozdział I,  

pkt. 2 Zarządzanie popytem na energię,  str. 5 

Intensywny rozwój segmentu samochodów elektrycznych implikować może zagrożenia dla stabilności pracy systemu 

elektroenergetycznego związane z zapewnieniem zasobów (podaż energii) dla potrzeb ładowania samochodów. Można 

przypuszczać, że odbiorcy będą ładowali pojazdy w podobnych okresach doby, co przy dużej populacji samochodów 

może wpływać negatywnie na system elektroenergetyczny (wytwarzanie i dystrybucja) - tworzenie szczytów 

obciążenia. Wykorzystanie samochodów elektrycznych jako aktywne zasoby sieciowe będzie wymagało szeregu 

działań, zarówno w sferze technicznej, jak i formalno-prawnej (np. taryfy dynamiczne). Należy podkreślić, że realizacja 

inwestycji w energetyce, czy to sieciowych, czy wytwórczych, jest czaso- i kapitałochłonna. 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

W Planie 

uwzględniono 

przedmiotowe ryzyko 

proponując taryfy 

zachęcające do 

ładowania pojazdów 

poza szczytem. 

50. PGE Dystrybucja S.A Rozdział II,  

pkt. 3  Stabilizacja sieci elektroenergetycznej, str. 14 

Wypłaszczenie krzywej obciążenia KSE jest zjawiskiem jak najbardziej pożądanym, jednak wskazane w I rozdziale 

dokumentu „wygenerowanie dodatkowego popytu na energię w wysokości 4,3 TWh rocznie” będzie również 

powodowało konieczność zapewnienia stabilnych źródeł energii. Oprócz zapewnienia podaży energii elektrycznej, 

konieczne jest również zapewnienie odpowiednich mocy, zarówno wytwórczych, jak i przesyłowych/dystrybucyjnych, 

które będą w stanie pokryć zapotrzebowanie sektora elektromobilności. W dokumencie marginalizuje się kwestię 

modernizacji i rozbudowy majątku wytwórczego. Planowane w najbliższych latach wycofania z eksploatacji jednostek 

wytwórczych oraz nieadekwatne do potrzeb i obarczone ryzykami projektowymi (harmonogramy oddania do 

eksploatacji) plany realizacji nowych źródeł systemowych, ponadto polityka klimatyczna UE, spadek wartości aktywów 

spółek energetycznych stwarzają duże ryzyka dla powodzenia realizacji Planu Rozwoju Elektromobilności.  

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na realizację założonych celów są koszty oraz długi czas potrzebny na 

dostosowanie infrastruktury sieciowej pozwalającej w łatwy sposób integrować rozproszone źródła energii, magazyny 

i stacje ładowania (pojazdy elektryczne). 

Odrzucono 

 

W Planie proponuje się 

taryfy zachęcające do 

ładowania pojazdów w 

dolinie nocnej. 

Jednocześnie w ME 

trwają prace nad 

rynkiem mocy, który 

ma zagwarantować 

odpowiedni wolumen 

mocy zainstalowanej w 

systemie. 

51. PGE Dystrybucja S.A Rozdział II,  pkt. 3  Stabilizacja sieci elektroenergetycznej,  str. 14 

Realizacja działań, których celem jest implementacja systemu AMI w OSDE dla  użytkowników sieci w liczniki 

zdalnego odczytu do 2025 r. winna uwzględniać obecny stopień zaawansowania prac w tym zakresie przez 

poszczególnych OSD. W naszej ocenie harmonogram realizacji tego projektu powinien być skorelowany z analizą 

ekonomiczną a także mitygację ryzyk związanych z kontraktacją liczników zdalnego odczytu (biorąc pod uwagę 

intensyfikację realizacji tego typu projektów w całej UE).  Planowane działania w zakresie budowy sieci inteligentnych 

(smart grid) winny uwzględniać realizację działań w zakresie smart metering (inteligentne opomiarowanie), a realizacja 

obu projektów powinna być odpowiednio skorelowana w czasie (należy założyć, że w pierwszej kolejności, ewentualnie 

równolegle, będą prowadzone działania w zakresie smart metering, przy czym budowa smart grid powinna jednak być 

rozpatrywana w znacznie dłuższych horyzontach czasowych niż smart metering). Budowa sieci energetycznych 

spełniających kryteria sieci inteligentnych wymagać będzie nie tylko działań rozwojowych, ale również (w znacznie 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Harmonogram został 

dopasowany do stopnia 

zaawansowania 

operatorów sieci w 

zakresie instalacji 

liczników AMI. 

Ponadto, projekt 

ustawy 
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większym zakresie) działań modernizacyjnych. Sieci energetyczne państw zachodnich, które cechuje znacznie większa 

niezawodność zasilania, w głównej mierze to sieci kablowe. W przypadku Polski zdecydowaną większość majątku 

sieciowego stanowią linie napowietrzne (76% w przypadku SN i 70% nN), których struktura wiekowa wskazuje na duże 

potrzeby inwestycyjne (ponad 70% linii WN i SN wybudowano ponad ćwierć wieku temu). Sektor przesyłu i dystrybucji 

energii, oprócz źródeł finansowania, potrzebuje efektywnych narzędzi prawnych ułatwiających realizowanie inwestycji 

sieciowych (np. ustawa o korytarzach przesyłowych), tym bardziej, że brak rozwoju tej dziedziny będzie spowalniał 

rozwój pozostałych obszarów ekosystemu elektromobilności. 

wprowadzającej system 

inteligentnego 

opomiarowania 

przewiduje 

zainstalowanie 

liczników AMI do 

końca 2024 r. 

52. PGE Dystrybucja S.A Rozdział III,  pkt. 1 Warunki sukcesu, wzorcowa rola administracji, str. 17 

Zgodnie z zarysowanymi w dokumencie planami administracja ma wykorzystywać pojazdy elektryczne w swoich 

flotach, jako narzędzie popularyzacji pojazdów elektrycznych. Oprócz instytucji publicznych duży potencjał flotowy 

(samochodów firmowych) posiadają również spółki z udziałem większościowym Skarbu Państwa, co przy 

odpowiednich mechanizmach zachętowych (np. rozwiązania fiskalne) dla tych podmiotów, może zdynamizować rozwój 

elektromobilności. 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Nie jest to jednak 

rozwiązanie, które 

powinno być w 

wymogiem 

regulacyjnym, a raczej 

wynikiem decyzji 

biznesowej na skutek 

stworzenia 

odpowiednich zachęt. 

53. PGE Dystrybucja S.A Rozdział III,  pkt. 2 Etapy rozwoju elektro mobilności,  str. 18 

Wśród obszarów interwencji publicznej wymienia się obszar inteligentnej sieci. Proponujemy zmianę użytej 

terminologii (w całym dokumencie) na „sieć elektroenergetyczna”, ponieważ wskazane opisy kamieni milowych 

dotyczą integracji stacji ładowania pojazdów z siecią elektroenergetyczną. Użycie terminu inteligentna sieć i wskazanie 

czasookresów sugeruje, że takie sieci są rozwiązaniem istniejącym. Termin sieć inteligentna (smart grid) odnosi się do 

klasy technologii, które dzięki integracji nowoczesnych rozwiązań z dziedziny informatyki, komunikacji i energetyki 

mają wprowadzić sieci elektroenergetyczne w nową erę. Spełnienie przez sieć elektroenergetyczną kryteriów sieci 

inteligentnej wymaga szeregu działań m.in. związanych z modernizacją istniejącej sieci elektroenergetycznej i 

optymalizacji wszystkich elementów sieci, a w głównej mierze z wdrożeniem szeregu systemów informatycznych, 

takich jak: inteligentne opomiarowanie (liczniki zdalnego odczytu i sensory pomiarowe), systemy monitorowania i 

kontroli sieci (w tym SCADA i GIS na wszystkich poziomach napięcia), systemy transmisji danych, systemy 

pozwalające na integrację i zarządzanie generacją rozproszoną oraz magazynami energii (w tym typu samochody 

elektryczne), techniki poprawiające przepustowość sieci, systemy pozwalające na efektywne zarządzanie majątkiem 

sieciowym, systemy zarządzania popytem (DSR/DSM). Budowa sieci inteligentnych najczęściej zaczyna się od 

zainstalowania inteligentnego opomiarowania (Smart Metering) i budowy inteligentnego systemu pomiarowego 

(Advanced Metering Infrastructure), dlatego też zdecydowana większość realizowanych na świecie projektów 

koncentruje się na wprowadzeniu w pierwszej kolejności nowoczesnych urządzeń pomiarowych, poprzez wymianę 

istniejących liczników zainstalowanych u konsumentów na liczniki cyfrowe klasy AMI (liczniki inteligentne, liczniki 

zdalnego odczytu), wyposażone w możliwość dwukierunkowej komunikacji 

Odrzucono 

 

Dodanie określenia 

inteligentna wskazuje 

na standard, w którym 

ma być rozwijana sieć, 

aby jak najsprawniej 

przebiegła jej 

integracja z pojazdami. 
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54. PGE Dystrybucja S.A Rozdział III,  pkt. 3 Obszary interwencji publicznej,  str. 21 

Analizując zapisy Planu Rozwoju Elektromobilności wskazuje, że duży ciężar prac związanych z jego wdrożeniem 

spada na sektor energetyczny (budowa i rozwój infrastruktury energetycznej, inteligentne sieci, liczniki zdalnego 

odczytu, platforma wymiany danych, weryfikacja modeli biznesowych, zbudowanie prototypu pojazdu, stworzenie 

dedykowanego funduszu). Wiele z przedstawionych rozwiązań wiąże się z potrzebą wdrożenia nowych i dostosowania 

obecnie funkcjonujących systemów informatycznych (np. systemy bilingowe dla potrzeb nowych rozwiązań 

taryfowych). Realizacja tego typu wdrożeń, w dużych podmiotach, obsługujących duże populacje odbiorców, jest 

procesem bardzo skomplikowanym, czasochłonnym i obarczonym dużymi ryzykami. 

Przyjęto do 

wiadomości 

55. PGE Dystrybucja S.A Rozdział III, pkt. 3 Obszary interwencji publicznej, Finansowanie rozwoju przemysłu, str. 23 

Realizacja działań w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności wymagać będzie aktualizacji Planu Rozwoju 

Operatorów Systemu Dystrybucyjnego uzgadnianego z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. 

Przyjęto do 

wiadomości 

56. PGE Dystrybucja S.A Rozdział III,  pkt. 3 Obszary interwencji publicznej, Regulacja dla rozwoju elektromobilności, str. 25 

Sektor przesyłu i dystrybucji energii, oprócz źródeł finansowania, potrzebuje efektywnych narzędzi prawnych 

ułatwiających realizowanie inwestycji sieciowych (np. ustawa o korytarzach przesyłowych). 

Uwzględniono  

 

Poprzez dodanie zdania 

o potrzebach 

efektywnych 

mechanizmów 

prawnych – bez 

przesądzania w jakiej 

postaci. 

57. PGE Dystrybucja S.A Rozdział III, pkt. 3 Obszary interwencji publicznej,  Inteligentna sieć zintegrowana z rynkiem pojazdów, str. 27 

Podobnie jak uwagi zgłoszone powyżej, proponujemy nie warunkowanie rozwoju elektromobilności budową 

inteligentnych sieci, z uwagi na bardzo szeroki, czaso- i kapitałochłonny zakres działań związany z ich wdrożeniem. 

Odrzucono 

 

Budowa inteligentnych 

sieci będzie szła w 

parze z rozwojem 

elektromobilności. 

Elektromobilność 

potrzebuje rozwiązań 

w zakresie 

inteligentnych sieci, i 

te rozwiązania 

stopniowo są 

wprowadzane u 

operatorów sieci. 

58. PGE Dystrybucja S.A Rozdział III, pkt. 3 Obszary interwencji publicznej,  str. 28 

Harmonogram wprowadzenia nowych rozwiązań taryfowych winien uwzględniać harmonogram instalacji liczników 

zdalnego odczytu przez poszczególnych OSD. 

Przyjęto do 

wiadomości 

59. PGE Dystrybucja S.A Rozdział III, pkt. 3 Obszary interwencji publicznej,  str. 29 Przyjęto do 

wiadomości 
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Konieczne jest uwzględnienie w regulacjach dot. zasad zwrotu z kapitału oprócz inwestycji związanych z modernizacją 

i rozbudową sieci na potrzeby przyłączania do niej punktów ładowania pojazdów, również innych inwestycji z tym 

związanych tj. liczniki zdalnego odczytu, systemy informatyczne i rozwiązania techniczne związane z budową 

inteligentnych sieci. Obecnie Prezes URE wstrzymał zasady dodatkowego wynagradzania w infrastrukturę klasy AMI. 

 

Do wykorzystania na 

etapie prac nad 

szczegółowymi 

rozwiązaniami. 

60. PGE Dystrybucja S.A Załącznik nr 5 Uwagi jak wcześniej.  

Realizacja działań, których celem jest wyposażenie co najmniej 80% użytkowników sieci w liczniki zdalnego odczytu 

do 2025 r. winna uwzględniać obecny stopień zaawansowania prac w tym zakresie przez poszczególnych OSD. 

Harmonogram realizacji tego projektu powinien być skorelowany z analiza ekonomiczną co pozwoli na optymalizację 

kosztową projektu (w tym: wymiana liczników skorelowana z planami wymiany legalizacyjnej), a także mitygację 

ryzyk związanych z kontraktacją liczników zdalnego odczytu (biorąc pod uwagę intensyfikację realizacji tego typu 

projektów w całej UE). Konieczne jest również wprowadzenie przepisów wydłużających okresy ważności cech 

legalizacyjnych liczników zdalnego odczytu (okres legalizacji liczników statycznych – 8 lat), co pozwoli na 

ograniczenie kosztów wdrożenia. 

Odrzucono 

 

Harmonogram został 

dopasowany do stopnia 

zaawansowania 

operatorów sieci w 

zakresie instalacji 

liczników AMI. 

Ponadto, projekt 

ustawy 

wprowadzającej system 

inteligentnego 

opomiarowania 

przewiduje 

zainstalowanie 

liczników AMI do 

końca 2024 r. 

61. Instytut Turystyki w 

Krakowie sp. z o.o. 

Spójne działania w zakresie elektryfikacji transportu powinny być prowadzone równolegle z likwidacją niskiej emisji 

pochodzącej ze spalania paliw stałych w przydomowych instalacjach. Wynika to z faktu, że część możliwych do 

zastosowania instrumentów jest wspólna dla zanieczyszczeń z obu źródeł. Poprawa stanu powietrza dzięki rozwojowi 

elektromobilności wpłynie więc nie tylko na poprawę zdrowia publicznego (mniejsze koszty opieki zdrowotnej), ale także 

na ograniczenie zniszczeń w środowisku naturalnym i w substancji budynków. Ten fragment wymaga doprecyzowania 

– jakie działania związane z elektromobilnością mogą pomóc w eliminacji ogrzewania węglowego domów. 

Wytwarzanie z odnawialnych źródeł energii elektrycznej  nie jest alternatywą dla wytwarzania ciepła z paliw kopalnych. 

Sezon grzewczy jesień – zima – przedwiośnie jest szczególnie niekorzystny dla wytwarzania energii ze źródeł 

słonecznych i wiatrowych. Sezonowe deficyty i nadwyżki energii w poszczególnych rodzajach nie znikną z powodu 

stosowania samochodów elektrycznych.  

 

 

 

 

Odrzucono 

 

Rozwój 

elektromobilności nie 

eliminuje problemów z 

zanieczyszczeniami z 

ogrzewania domów 

niskiej jakości 

paliwami stałymi. 

Natomiast część 

instrumentów dla 

zwalczania 

zanieczyszczeń 

transportowych i z 

ogrzewania domów jest 

wspólna np. lepszy 



21 
 

dostęp do informacji o 

jakości powietrza.   

62. Instytut Turystyki w 

Krakowie sp. z o.o. 

Stopniowa elektryfikacja floty w urzędach jest naturalną konsekwencją prowadzenia polityki publicznej nakierowanej 

na poprawę stanu powietrza. Jest jednocześnie stosunkowo prosta z technicznego punktu widzenia, gdyż pojazdy 

wykorzystywane przez administrację poruszają się w większości po z góry zdefiniowanych trasach, co ułatwia proces 

ładowania, zwłaszcza w pierwszym okresie, gdy sieć publicznie dostępnych punktów ładowania nie będzie jeszcze 

rozbudowana. 

Oprócz typowych urzędów państwowych i samorządowych istnieje również duża grupa podmiotów, dla których 

wskazane byłoby wdrożenie elektromobilności: Lasy Państwowe, parki narodowe, straże leśne. Dzięki temu punkty 

ładowania znalazłyby się również w mniejszych miejscowościach i umożliwiły podróże pomiędzy miastami. Ponadto 

chroniłyby przed zanieczyszczeniem emisją spalin obszary przyrodniczo cenne i chronione.  

 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Nie jest to jednak 

rozwiązanie, które 

powinno być w 

wymogiem 

regulacyjnym, a raczej 

wynikiem decyzji 

biznesowej na skutek 

stworzenia 

odpowiednich zachęt. 

63. Instytut Turystyki w 

Krakowie sp. z o.o. 

Potencjalne lokalizacje stacji ładowania zostaną zoptymalizowane pod kątem oczekiwań konsumenta i możliwości sieci. 

W etapie II wskazane byłoby wyznaczenie docelowych szlaków komunikacyjnych, wzdłuż których byłyby 

lokalizowane stacje ładowania. Dotychczasowy kształt planu przewiduje powstanie takich stacji w dużych miastach i 

aglomeracjach/konurbacjach. Taki kształt planu może spowodować, że powstaną „wyspy elektromobilności”. Model 

wyspowy może spowodować, że rozwój technologii, umożliwiający zwiększanie zasięgu samochodów nie przełoży się 

na ich lepsze wykorzystanie. Ponadto ograniczy dostęp do stacji ładowania samochodom elektrycznym z krajów, gdzie 

są one już popularne, co zmniejszy efektywność i opłacalność tych stacji. Wprowadzenie modelu wyspowego zmniejszy 

też możliwości wykorzystania tranzytowego położenia Polski na szlakach handlowych i turystycznych.  

Odrzucono 

 

Optymalizacja 

rozmieszczenia nie 

dotyczy tylko 

aglomeracji, ale 

również głównych 

korytarzy 

transportowych. 

64. Instytut Turystyki w 

Krakowie sp. z o.o. 

Załącznik nr 5 -  optymalizacja lokalizacji stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych i stacji tankowania 

CN G/LN G 

Takie działanie powinno być częścią planu i poprzedzać działania wykonawcze. Zanim zostaną poniesione koszty 

budowy samochodów i infrastruktury powinien zostać opracowany optymalny sposób ich wykorzystania, szczególnie 

jeśli elektromobilność ma być wprowadzona najpierw przez podmioty publiczne. Powinien on uwzględniać możliwość 

podróżowania po kraju, również w celach turystycznych i ochronę powietrza nie tylko w miastach, ale również na 

terenach atrakcyjnych turystycznie i chronionych przyrodniczo. Poważnym problemem jest jakość powietrza na 

obszarach uzdrowisk, grożąca utratą ich statusu i funkcji, elektromobilność może pomóc w jego zmniejszeniu.  

Wyznaczanie szlaków komunikacyjnych powinno być oparte o dane z pomiarów ruchu, uwzględniając jego charakter i 

sezonowość. W celu optymalizacji wykorzystania szlaków i stacji ładowania warto posłużyć się modelowaniem 

matematycznym z wykorzystaniem komputerów i wykorzystać otrzymane wyniki do publikacji materiałów 

propagujących elektromobilność. 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Z tych powodów 

działania wykonawcze 

do Planu mają zarówno 

charakter pilotaży 

(gdzie poszukuje się 

dodatkowych synergii), 

jak i wdrożeń dla 

rozwiązań, które są 

dojrzałe 

technologicznie. 

65. Instytut Techniczny 

Wojsk Lotniczych 

Po przeanalizowaniu projektu Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce, uprzejmie informujemy, że uwag 

merytorycznych do przedstawionej propozycji nie wnosimy. W opinii Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 

przedstawiony projekt może być podstawą do generowania działań związanych z elektormobilnością, nie tylko w pionie 

Przyjęto do 

wiadomości 
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Ministerstwa Energii, ale również w innych sektorach gospodarki narodowej, w tym w sektorze lotniczym. Warunkiem 

sukcesu winna być bliska współpraca ministerstwa, nauki, przemysłu i biznesu, w co wpisuje się współpraca z 

instytutami naukowo - badawczymi, w tym możliwości wdrożenia osiągnięć naukowych z zakresu lotnictwa w proces 

technologiczno - produkcyjny systemów zabezpieczenia i rozwoju elektromobilności w Polsce. 

66. Instytut Badań 

Strukturalnych  

E-mobilność pozwala na znaczącą redukcję emisji CO2 bez gwałtownej redukcji popytu na węgiel. Może przyczynić 

się też do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w kraju. Spełnienie tych dwóch celów będzie wymagało 

wybudowania dodatkowych mocy wytwarzania energii elektrycznej w technologii OZE. Stanowcza i konsekwentna 

zapowiedź wsparcia e-mobilności przez rząd zachęci inwestorów do tworzenia przemysłu e-mobilności w Polsce. 

Zachęci także ośrodki naukowe i innowacyjne firmy do rozwoju tej technologii oraz do dostosowywania jej do 

warunków klimatycznych w Polsce. Oba zjawiska doprowadzą do zmniejszenia kosztów rozwoju e-mobilności. Tak się 

jednak nie stanie, jeżeli zapowiedzi rządu będą niewystarczająco przekonujące i obarczone niepewnością dla 

inwestorów. Co ważne, jeżeli e-mobilność zostanie wprowadzona na dużą skalę, należy spodziewać się znaczących 

zmian makroekonomicznych – zwiększenia cen energii, redukcji energochłonności gospodarki, zmniejszenia 

bezrobocia oraz, najprawdopodobniej, zwiększenia wzrostu PKB w długim okresie. Oszacowanie skali tych zjawisk 

będzie wymagało rzetelnej i kompleksowej analizy ekonomicznej przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi. 

Wpływ na środowisko i sektor energetyczny  

-mobilność pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych bez gwałtownego spadku rentowności wydobycia 

węgla kamiennego w Polsce. Upowszechnienie samochodów elektrycznych umożliwia osiągnięcie przynajmniej części 

wymaganych redukcji emisji poprzez redukcję zużycia ropy naftowej. Aby tak się stało, ta część energii elektrycznej, 

która będzie przeznaczona na zasilanie samochodów elektrycznych, musi pochodzić z czystych źródeł energii.  

elektrowni węglowych. Rozwój OZE i spełnienie celu udziału OZE w mixie energetycznym może odbywać się bez 

gwałtownej redukcji wydobycia węgla kamiennego.  

słonecznych z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Produkcji energii elektrycznej z tych źródeł nie da się całkowicie 

dostosować do zwiększonego zapotrzebowania na energię w niektórych porach dnia. Problem ten można rozwiązać 

poprzez magazynowanie energii w czasie za pomocą odpowiedniego wykorzystania baterii w samochodach 

elektrycznych1.  

-

mobilności w Polsce, obawiając się negatywnego wpływu tej technologii na środowisko. Produkcja baterii - kluczowego 

elementu pojazdów elektrycznych - wiąże się z dużą emisją gazów cieplarnianych. Jeżeli, w dodatku, energia 

elektryczna wykorzystana do zasilania tych pojazdów pochodzi ze źródeł kopalnianych, wdrożenie e-mobilności 

rzeczywiście prowadzi do zwiększenia prawdopodobieństwa efektu cieplarnianego. Na przykład Hawkins i inni2 

wykazali, że jeżeli produkcja energii elektrycznej pochodzi wyłącznie z węgla, zastąpienie samochodów benzynowych 

elektrycznymi prowadzi do wzrostu potencjału efektu cieplarnianego (ang. global warming potential) w przedziale od 

17% do 27%. Dlatego w planie rozwoju e-mobilności konieczne jest zagwarantowanie, że dodatkowe moce, które 

powstaną, aby zapewnić energię dla e-pojazdów, będą niskoemisyjne. Na przykład badania Ou i innych wskazują, że 

przy wykorzystaniu efektywnych i czystych technologii wytwarzania energii elektrycznej w Chinach wykorzystanie 

samochodów elektrycznych wiąże się z 37% mniejszymi emisjami niż wykorzystanie samochodów benzynowych3.  

Przyjęto do 

wiadomości 
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-mobilności na emisje będą wymagały szczegółowych analiz dla różnych alternatywnych 

scenariuszy budowy instalacji czystych źródeł energii w Polsce. Z ekonomicznego punktu widzenia, analizy te muszą 

wziąć pod uwagę takie efekty jak wzrost aktywności transportowej na skutek dotowania rozwoju technologii w tym 

sektorze (tzw. efekt odbicia, ang. rebound effect), redukcja zużycia energii elektrycznej w innych sektorach na skutek 

wzrostu cen energii elektrycznej oraz zwiększenie aktywności gospodarczej w skali całego kraju.  

Wpływ na bezpieczeństwo energetyczne  

-mobilność redukuje popyt na importowaną ropę naftową, może przyczynić się do poprawy 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. Z tego powodu dotowanie technologii, która jest substytutem względem ropy 

naftowej, jest racjonalną strategią.  

produkujących energię elektryczną z czystych źródeł, które pozwolą uzupełnić energię elektryczną pochłoniętą przez 

pojazdy elektryczne. Bez zainstalowania dodatkowych mocy wytwórczych, e-mobilność zwiększy 

prawdopodobieństwo przerw w dostawie energii elektrycznej, potęgując niepewność konsumentów i zaburzając 

funkcjonowanie gospodarki. Jeżeli nowe, dodatkowe moce nie będą oparte na technologiach OZE, zwiększą one emisje 

CO2 i powiększą prawdopodobieństwo niebezpiecznych zmian klimatycznych.  

 

Wpływ na gospodarkę i postęp technologiczny  

Szanse rozwojowe  

przez odpowiednie systemy 

dotacji, powinno przekonać krajowych i zagranicznych inwestorów do zbudowania przemysłu wytwarzającego te 

pojazdy i ich komponenty w Polsce. Podobny efekt miał miejsce, kiedy następowała w Polsce modernizacja pojazdów 

transportu publicznego wspierana przez fundusze europejskie.  

inżynierów pozwala osiągnąć efekty skali, zwiększać efektywność i redukować jednostkowe koszty produkcji4.  

technologii sprzyja współpracy z innymi ośrodkami naukowymi na świecie, która może zaowocować zbudowaniem 

doświadczenia i wzrostu liczby patentów5.  

 

W dłuższej perspektywie sprzyja to innowacyjności nie tylko w sektorach związanych z e-mobilnością, ale także w 

innych sektorach gospodarki. Co istotne, patenty związane z czystymi technologiami w sektorach energetycznym i 

transportowym są częściej wykorzystywane przez innowatorów w pozostałych sektorach niż inne patenty.  

technologię do prac badawczo-rozwojowych przystosowujących ją do polskich warunków klimatycznych. Badania 

Davida Poppa7, Philippa Aghiona i innych8 lub Darona Acemoglu i innych9 sugerują, że kierunek zmian 

technologicznych, tzn. cechy, które technologia nabiera w procesie B+R, zależą od wielkości popytu na te cechy. 

Ponieważ obecnie największym potencjalnym rynkiem dla samochodów elektrycznych jest Kalifornia, liderzy rozwoju 

tej technologii pracują nad panelami fotowoltaicznymi montowanymi na dachach samochodów, które wspomagają ich 

zasilnie. Najprawdopodobniej takie rozwiązanie nie wydaje się uzasadnione w polskich warunkach klimatycznych. 

Stabilny popyt na e-mobilność w Polsce, szczególnie jeżeli uda się go skoordynować z popytem w krajach o podobnych 
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warunkach klimatycznych, zachęci liderów technologicznych do wzięcia takich uwarunkowań pod uwagę przy rozwoju 

tej technologii.  

-mobilnych będzie prowadziła do redukcji 

importu oraz pozytywnie wpłynie na bilans obrotów bieżących.  

Zagrożenia związane z wczesnym rozwojem e-mobilności  

znaczącymi kosztami wdrożenia. Dobitnym przykładem porażki nowej technologii był rozwój samolotów 

naddźwiękowych dla transportu cywilnego we Francji i w Wielkiej Brytanii. Projekt, który początkowo zapowiadał 

technologiczny przełom i pochłonął kilka miliardów dolarów, okazał się rynkowym niewypałem.  

wdrożenie tej technologii jest mniej 

kosztowne niż wczesne wdrożenie. Wskazana jest obiektywna analiza zysków, kosztów oraz ryzyka związanego z 

wczesnym wdrożeniem e-mobilności. W latach 70. podobna analiza miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w 

kontekście samolotów naddźwiękowych dla lotnictwa cywilnego.  

prowadzić do wzrostu cen energii elektrycznej. Przy oszacowywaniu wielkości wsparcia wymaganego do 

wprowadzenia e-mobilności, należy wziąć pod uwagę, że ceny energii elektrycznej będą wyższe niż dzisiaj.  

-pojazdy będą oznaczały wzrost kosztów dóbr 

inwestycyjnych i spadek inwestycji w innych sektorach gospodarki. Jednym ze sposobów ograniczenia tego zjawiska 

jest stopniowanie w czasie wsparcia rozwoju e-mobilności. Pewność wsparcia e-mobilności w perspektywie kilku (lub 

kilkunastu lat) da czas na przepływ kapitału i siły roboczej między sektorami bez gwałtownych skoków cen.  

Dotacje z budżetu państwa oznaczają ograniczenie innych inwestycji infrastrukturalnych lub powiększenie deficytu 

finansów publicznych.  

-mobilności podniesie innowacyjność, duży popyt na inżynierów i naukowców w 

przemyśle związanym z tą technologią, będzie również oznaczał ich mniejszą dostępność dla innych, potencjalnie 

równie innowacyjnych gałęzi gospodarki.  

67. Instytut Polityki 

Energetycznej im. 

Ignacego 

Łukasiewicza 

W Planie wymienia się zmniejszenie zależności od importu ropy naftowej jako jedną z korzyści płynących z rozwoju 

elektromobilności w Polsce. Faktycznie jednak następuje pewne przeniesienie zależności na inne nośniki energii, w tym 

przypadku służą temu np. lit i kobalt, które są wykorzystywane w obecnie najbardziej popularnych akumulatorach 

litowo-jonowych do napędu samochodów elektrycznych. Nawet przy krajowej produkcji tych akumulatorów pozostaje 

konieczność importu potrzebnych surowców, których złoża nie występują w Polsce. Wprawdzie istnieje w Polsce 

pewien niewielki potencjał surowcowy, jednak zaniedbany, zatem wymagane są w tym temacie dodatkowe inwestycje 

naukowo-poszukiwawcze. Zatem w planach rozwoju elektromobilności w Polsce i otwierania linii technologicznych 

akumulatorów litowo-jonowych należy uwzględnić konieczność importu potrzebnych surowców i idące za tym 

uzależnienie od zewnętrznych dostawców. 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Rozwój technologiczny 

może prowadzić do 

zróżnicowania 

technologicznego 

procesu 

magazynowania 

energii. Dodatkowo 

wydaje się możliwe 

wykorzystanie 

potencjału polskich 

firm działających za 
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granicą do 

ograniczenia ryzyka 

uzależnienia od 

importu litu, jak 

również wykorzystanie 

potencjału 

surowcowego 

tkwiącego w tym 

zakresie w złożach w 

Polsce. Niemniej 

ryzyko jest istotne i 

będzie analizowane na 

dalszych etapach. 

68. Instytut Polityki 

Energetycznej im. 

Ignacego 

Łukasiewicza 

Ujęcie problemu czystości powietrza w skali krajowej zwraca uwagę na inne główne źródło problemu niż transport. 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Środowiska transport samochodowy odpowiada za niecałe 6% zanieczyszczeń 

powietrza w skali całego kraju, a największy udział w emisjach na poziomie ponad 88% ma indywidualne ogrzewanie 

budynków. Elektromobilność z pewnością będzie miała znaczenie dla poprawy jakości powietrza, szczególnie w dużych 

aglomeracjach miejskich, jednak w szerszym odniesieniu nie jest to dostatecznie mocny argument dla uzasadnienia 

inwestycji w elektromobilność, ale raczej w systemy grzewcze i edukację obywateli w tym właśnie zakresie oraz dbałość 

o plany zagospodarowania przestrzennego miast z uwzględnianiem korytarzy wietrznych. 

Odrzucono 

 

Transport odpowiada 

za istotną część emisji 

tlenków siarki czy 

azotu. Dodatkowo w 

dużych miastach 

proporcje 

zanieczyszczeń z 

ogrzewania i transportu 

są odwrotne niż w skali 

całego kraju. W 

Warszawie za 63% 

zanieczyszczeń 

odpowiada transport. 

Elektromobilność w 

pierwszej kolejności 

odpowiada na problem 

zanieczyszczeń w 

dużych miastach. 

69. Instytut Polityki 

Energetycznej im. 

Ignacego 

Łukasiewicza 

Jakkolwiek znaczenie rozwoju elektromobilności ma niewielkie znaczenie dla czystości powietrza w skali kraju, o tyle 

większe znaczenie może mieć potencjalnie poziom hałasu emitowanego przez samochody. Ten aspekt ma zastosowanie 

szczególnie w obszarach o dużym ograniczeniu prędkości, ponieważ szum na drogach ekspresowych i autostradach 

generowany przez toczenie kół i opór powietrza pozostaje ten sam. Brak hałasu emitowanego przez silnik niesie ze sobą 

niebezpieczeństwo w obszarach o dużym natężeniu ruchu pieszych i rowerzystów, bowiem potencjalnie istnieje 

zagrożenie, że będzie im trudniej zwrócić uwagę na pojazdy elektryczne np. wyjeżdżające z miejsca parkingowego. 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Aspekt zmniejszenia 

hałasu został wskazany 

w Planie. 
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Należy się zatem zastanowić nad restrukturyzacją planów infrastruktury miejskiej w celu takiego jej dostosowania, aby 

maksymalizować bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Ponad to ciężar samochodów elektrycznych pozostaje 

nadal znaczący, co oznacza, że wiele mostów i wiaduktów w Polsce powinno zostać przystosowanych do eksploatacji 

przez takie pojazdy. Plan rozwoju elektromobilności powinien zatem uwzględniać całościowy rozwój infrastruktury 

transportowej. 

70. Instytut Polityki 

Energetycznej im. 

Ignacego 

Łukasiewicza 

Opracowany przez Ministerstwo Energii Plan w jednym miejscu tylko wymienia istnienie problemu recyklingu 

zużytych akumulatorów samochodowych oraz ich możliwe zastosowanie jako magazynów energii. Jednak w całym 

dokumencie nie pojawia się punkt przewidujący działania w zakresie rozwoju obszarów recyklingu zużytych pojazdów 

i przede wszystkim akumulatorów, chociaż stanowi to oczywisty element w łańcuchu produkcjo-eksploatacyjnym. Co 

więcej, akumulatory po zużyciu zaliczają się do odpadów niebezpiecznych, a zatem tym bardziej uwidacznia się 

konieczność opracowania stosownej polityki w tym zakresie. Na świecie trwają badania nad odzyskiwaniem części litu 

ze zużytych akumulatorów, nadal jednak pozostaje problem z resztą odpadów. Zagadnienie to wymaga uwagi i 

skoordynowanych działań równocześnie z wprowadzaniem polityki zwiększania ilości pojazdów elektrycznych na 

polskich drogach z uwagi na relatywnie krótką żywotność akumulatorów litowo-jonowych, wynoszącą ok. 10 lat – do 

15 lat włączając okres wykorzystania jako magazyny energii. 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Jest to bardzo istotny 

aspekt. 

71. Instytut Polityki 

Energetycznej im. 

Ignacego 

Łukasiewicza 

W szacunkach dotyczących przyszłości technologii pojazdów elektrycznych ścieżka spadku cen nie jest określona. 

Poleganie na założeniu określonego spadku cen za poszczególne części, szczególnie akumulatorów czy postępu w 

technologii magazynowania, co przyczyni się do obniżenia masy pojazdów, może okazać się przeszacowane, a to 

znacznie obniży rozwój elektromobilności w Polsce. W tym kontekście istotnym problem jest niewielki zasięg, który 

poniekąd wyklucza samochody elektryczne jako długodystansowe. 

 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Aspekt zasięgu jako 

czynnika kluczowego 

dla rozwoju rynku 

został kilkakrotnie 

wspomniany. 

72. Instytut Polityki 

Energetycznej im. 

Ignacego 

Łukasiewicza 

O tym, jak wolno następuje przyrost liczby samochodów elektrycznych, świadczą dane w takich państwach, jak np. 

Niemczech, które rozpoczęły swój program rozwoju elektromobilności w 2009 r. W perspektywie osiągnięcia liczby 

miliona samochodów elektrycznych do 2020 r., aktualnie na niemieckich drogach jeździ ich 25.502, zgodnie z danymi 

Federalnego Urzędu ds. zmotoryzowanego ruchu drogowego. Podobnie sytuacja wygląda w Austrii, gdzie w 2015 r. 

nowo zarejestrowane pojazdy wynosiły 1,68% przy planie rozwoju elektromobilności funkcjonującym od 2012 r., który 

zakłada 200 tys. pojazdów elektrycznych do 2020 r. Szczególnie w Niemczech dostrzega się opór niektórych firm 

branży motoryzacyjnej, które zainteresowane są spowolnieniem procesu przyrostu samochodów elektrycznych. W 

obliczu dużo wcześniej rozpoczętego w państwach Europy Zachodniej programu transformacji sektora 

motoryzacyjnego w kierunku pojazdów elektrycznych i z tej przyczyny znacznie bardziej zaawansowanych działań w 

tym zakresie, planowane jest tam już wprowadzanie zakazów rejestracji samochodów spalinowych. W Holandii taki 

zakaz ma być wprowadzony w 2025 r., w Niemczech planuje się, aby był to rok 2030. W konsekwencji takich działań 

można spodziewać się, że do Polski zaczną spływać masowo używane samochody spalinowe, które cenowo będą daleko 

bardziej atrakcyjne od pojazdów elektrycznych. Taki stan rzeczy doprowadzi do znacznego spowolnienia rozwoju 

elektromobilności w Polsce. 

Przyjęto do 

wiadomości 

73. Instytut Polityki 

Energetycznej im. 

Istotne znaczenie ma potencjał rozwoju polskich autobusów elektrycznych, które z powodzeniem mogłyby stać się 

polskim produktem eksportowym. Obecnie w Berlinie dostrzega się ogromną ilość polskich autobusów. W Planie 
Przyjęto do 

wiadomości 
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Ignacego 

Łukasiewicza 

pojawia się sformułowanie o konieczności stworzenia nowych instrumentów finansowych, lecz brakuje konkretnych 

informacji w tym zakresie. Wydaje się, że korzysta byłaby sytuacja, w której jak największa ilość podzespołów do 

produkcji autobusów elektrycznych produkowana będzie w Polsce. Wskazanie w Planie konieczności lepszej 

współpracy pomiędzy przemysłem a nauką wymaga uruchomienia nowych programów finansowania badań oraz 

wdrożeń (NCBiR, NCN, MNiSW). Odnosi się również wrażenie, że kompetencje dotyczące elektromobilności są 

rozproszone pomiędzy różne uczelnie. Zintegrowanie tych kompetencji na potrzeby przemysłu stwarzałoby szansę na 

lepszą współpracę pomiędzy uczelniami i przemysłem w zakresie tworzenia konsorcjum naukowych.  

 

Rozwój autobusów 

elektrycznych to 

pierwszy krok rozwoju 

elektromobilności. Z 

tej obserwacji wynika 

stworzenie projektu E-

bus. 

74. Instytut Polityki 

Energetycznej im. 

Ignacego 

Łukasiewicza 

Wydaje się, że nie do końca w Planie przemyślane są sposoby rozwoju infrastruktury na potrzeby elektromobilności.  

Analizując działania Niemiec dostrzega się, że rozbudowę infrastruktury na potrzeby elektromobilności rozważają w 

oparciu o wykorzystanie istniejących lamp służących do oświetlenia miasta (np. w Berlinie). W ten sposób w 

dyskusjach, jakie odbywają się w Niemczech dostrzega się argumenty, że koszty rozbudowy infrastruktury do 

"tankowania" energii elektrycznej nie będą wysokie, gdyż pojawiają się firmy, które są zdolne do przystosowania 

oświetlenia miejskiego do "tankowania" pojazdów elektrycznych w energię. W Planie nie dostrzega się informacji 

związanych z digitalizacją elektromobilności, zaś w Niemczech dyskusja ta w środowiskach eksperckich i naukowych 

jest widoczna. Wykorzystanie różnic w cenie energii elektrycznej może generować opłacalność "tankowania" prądem 

pojazdów elektrycznych, zaś odpowiednie aplikacje, które mogłyby pojawić się w telefonach komórkowych lub 

smartfonach informowałyby użytkowników o tym w jakiej cenie jest aktualnie energia elektryczna. Stwarza to ogromną 

przestrzeń do rozwoju polskiej specjalizacji w zakresie digitalizacji w sektorze elektromobilności. Szczególnie w 

kontekście potencjału polskiego sektora branży informatycznej (IT). Wobec sporej przewagi państw Zachodnich w 

rozwoju elektromobilności należy rozważyć, na ile w Polsce na obecnym etapie jest w stanie samodzielnie walczyć 

o konkurencyjność własnego przemysłu elektromobilności, a w jakim stopniu powinno się uwzględnić współpracę 

międzynarodową, o której nie wspomniano w Planie. Warto zwrócić uwagę szczególnie na plany Niemiec, które chcą 

stać się wzorowym rynkiem elektromobilności i zdobyć na tym obszarze przewodnią rolę. Niemiecki program 

elektromobilności obejmuje lata 2009-2020, a zatem Polska ma tu przynajmniej 7-letnie zapóźnienie. Dzięki nawiązaniu 

współpracy międzynarodowej polska nauka i przemysł mogą zyskać podstawy oparcia dla szybszego i bardziej 

efektywnego budowania własnego konkurencyjnego rynku w obszarze technologii elektromobilnych. W ten sposób na 

przykład Austria i Szwajcaria nawiązały współpracę z Niemcami w ramach projektów rozwoju technologii power-to-

gas. Osobne rozważania powinny zostać poświęcone współpracy międzyresortowej. W Austrii plan rozwoju 

elektromobilności został opracowany przy współpracy trzech ministerstw. W przypadku Niemiec utworzono 

ministerialny krąg ds. elektromobilności (Ressortkreises Elektromobilität), który zakłada współpracę kilku ministerstw 

na tym polu oraz odpowiedni podział kompetencji. Powoływane są również zespoły interdyscyplinarne, które pracują 

nad rozwojem elektromobilności. W polskim Planie uwzględniony został udział innych ministerstw w działaniach 

wykonawczych. Jednak brak jasnego podziału zadań i określenia ram współpracy między ministerstwami. Przede 

wszystkim jednak Plan został opracowany przez jedno ministerstwo, chociaż ujęte w nim zadania wkraczają w sfery 

także innych ministerstw. 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Doświadczenia innych 

krajów zostały 

przeanalizowane na 

etapie tworzenia Planu. 

75. ENERGA S.A. 1.Uwagi w zakresie wpływu na sieć elektroenergetyczną OSP i OSD 

Rozwój elektromobilności wiąże się bezpośrednio ze wzrostem obciążenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 

(KSE). O ile w początkowym okresie rozwoju tego rynku, wpływ ten będzie niedostrzegalny, to w momencie 

Przyjęto do 

wiadomości 
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osiągnięcia poziomu 1 miliona pojazdów elektrycznych będzie to istotny czynnik determinujący stabilność KSE. Przy 

założeniu, że jedno auto będzie ładowane ze średnią mocą ok. 5 kW, w skrajnym przypadku dla 1 miliona aut, daje to 

zapotrzebowanie na moc na poziomie 5 000 MW. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem takiej sytuacji jest szczyt 

popołudniowy, co w sumie może doprowadzić do wywindowania szczytu zapotrzebowania z obecnych ok. 25 000 MW 

do 30 000 MW. Wartość ta wymagałaby utrzymania obecnego poziomu mocy wytwórczych (pomimo: wieku 

elektrowni, poziomom emisji CO2, konieczności sprostania standardom emisji BAT) i wybudowania kolejnych źródeł 

wytwórczych o mocy na poziomie uwzględniającym ww. wzrost zapotrzebowania wraz z wymaganymi rezerwami. 

Wydaje się również, że wzrost szczytowego zapotrzebowania wiązałby się z koniecznością rozbudowy infrastruktury 

przesyłowej i dystrybucyjnej. Dostrzegamy przy tym strategię polskiego rządu dla tego obszaru (wygenerowanie 

impulsu inwestycyjnego dla powstania nowych mocy wytwórczych) w postaci opublikowanych założeń dot. 

funkcjonowania tzw. Rynku Mocy. Pojazdy elektryczne są też mobilnymi i rozproszonymi magazynami energii. 

Energię tę można wykorzystać do optymalizacji technicznej i kosztowej funkcjonowania KSE.  Wydaje się, że 

zasadnym będzie obligowanie podmiotów zarządzających infrastrukturą ładowania i flotą pojazdów elektrycznych do 

współpracy ze specjalistycznymi podmiotami na Rynku Energii. Podmioty te, jako agregatorzy, poprzez planowanie i 

zarządzanie przepływem mocy w tej infrastrukturze będą realizować cele wsparcia utrzymania stabilności KSE i 

optymalizacji jego funkcjonowania poprzez wykorzystanie nierównomierności obciążenia. W takim układzie pracy 

nawet obecnie funkcjonujące zasoby KSE, (według naszych szacunków) są wstanie obsłużyć dwa razy większą liczbę 

pojazdów elektrycznych. Szacunki te zobrazowano na wykresie poniżej, dla trzech przykładowych dni roboczych z 

maja 2016 r. 

1. Uwagi w zakresie biznesu sprzedaży energii elektrycznej 

1.1. Stworzenie lub dostosowanie nowych taryf strefowych (np. nowa taryfa pod ładowanie samochodów) lub 

wprowadzenie chwilowych sygnałów cenowych dla odbiorców (taryfy dynamiczne) – strony 14, 22;  

1.2. Powołanie Operatora Informacji Pomiarowej (OIP) i ścisła współpraca w zakresie danych pomiarowych – (dane 

rzeczywiste, dostępne od ręki) – strony 20, 27; 

1.3.  Lepsze wykorzystywanie wysokiej generacji z OZE poprzez magazyny energii buforujące stacje ładowania 

pojazdów – strona 28; 

1.4. Obowiązki zakupu energii uwzględniającej kwestie związane z CO2 (i możliwość uzyskania zwolnienia z 

części/całości tego „składnika”). 

2. Uwagi w zakresie ekonomiki (elementy analizy TCO, o której w sposób ogólny wspomniano w dokumencie) 

2.1. Kluczowa jest analiza, która wykaże kiedy samochody elektryczne oraz koszty ich eksploatacji będą niższe od tych, 

dotyczących samochodów spalinowych. Cena samochodu elektrycznego jest wyższa niż cena samochodu 

spalinowego podobnej wielkości, ale różnica w cenie maleje.   

A1 – koszt amortyzacji samochodu spalinowego w przeliczeniu na 100 km jazdy; 

A2 – koszt amortyzacji samochodu elektrycznego w przeliczeniu na 100 km jazdy; 

A2 > A1 

Różnica A = A2 – A1. Komentarz: wynik odejmowania powoli maleje wraz z malejącą różnicą w cenach 

samochodów elektrycznych i spalinowych.  
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2.2. Cena energii koniecznej do przejechania 100 km samochodem elektrycznym jest niższa niż cena paliwa 

zakupionego do przejechania 100 km samochodem spalinowym.  

P1 – koszt paliwa  samochodu spalinowego w przeliczeniu na 100 km jazdy; 

P2 – koszt energii wykorzystanej do  samochodu elektrycznego w przeliczeniu na 100 km jazdy; 

P1 > P2 

Różnica P =  P1 – P2. 

2.3. Koszty eksploatacji samochodów elektrycznych i spalinowych w przeliczeniu na 100 km.  

E1 – koszt eksploatacji (serwisy, przeglądy, naprawy) samochodu spalinowego w przeliczeniu na 100 km jazdy; 

E2 – koszt eksploatacji (serwisy, przeglądy, naprawy) samochodu elektrycznego w przeliczeniu na 100 km jazdy; 

Trudno jednoznacznie określić, który koszt będzie wyższy, jeśli nieznany jest dokładny cykl i przyszły koszt 

wymiany akumulatorów na nowe. 

Różnica E = E1 – E2, przy autach eksploatowanych do 5-7 lat  (okres amortyzacji) bez konieczności wymiany 

akumulatorów E1 > E2. 

2.4. Koszt sposobu tankowania/ładowania samochodu. 

T1 – koszt dojazdu do stacji benzynowej w przeliczeniu na 100 km jazdy samochodem spalinowym; 

T2 – koszt dostosowania do ładowania samochodu elektrycznego (np. dostosowanie infrastruktury na parkingu 

wewnętrznym do parkowania samochodu lub koszt prowizji za ładowanie pojazdów na parkingach zewnętrznych) 

w przeliczeniu na 100 km jazdy; 

T1 < T2 

Różnica T = T2 - T1. 

2.5. Wartość rezydualna samochodu po założonym okresie eksploatacji. 

W1 – wartość rezydualna samochodu spalinowego w przeliczeniu na 100 km jazdy na zakończenie  okresu 

eksploatacji przez firmę; 

W2 – wartość rezydualna samochodu elektrycznego w przeliczeniu na 100 km jazdy na zakończenie  okresu 

eksploatacji przez firmę; 

Nie ma obecnie jednoznacznych danych, które samochody będą miały wyższą wartość rezydualną, ale szacuje się, 

że wartości będą podobne. Dlatego poniżej wartość W = W2 – W1 jest pominięta, ale wraz z dostępnością danych 

powinna być w przyszłości uwzględniona. 

Uwzględniając powyższe założenia: w momencie gdy dla danego przedsiębiorstwa suma kosztów A + T przestanie być 

wyższa czyli co najmniej zrówna się z sumą kosztów P + E, samochody elektryczne staną się co najmniej tak samo 

opłacalne jak samochody spalinowe. Rynek aut elektrycznych w Polsce znajduje się we wczesnym etapie rozwoju, co 

skutkuje małą dostępnością danych w zakresie rzeczywistych kosztów ich eksploatacji (TCO). Warto w ramach planu 

rozwoju elektromobilności wprowadzić obowiązek raportowy o pełnych kosztach posiadania i wykorzystania 

samochodów elektrycznych np. od instytucji publicznych korzystających z pojazdów elektrycznych lub np. wobec 

wszystkich korzystających z ulg podatkowych dedykowanych autom elektrycznym. Pozwoli to monitorować, czy 

(TCO) dla samochodu elektrycznego rzeczywiście zrówna się z samochodem spalinowym dopiero w 2022 r. (jak 

wspomniano w dokumencie), czy też może nastąpi to szybciej.  

3. Uwaga o charakterze makroekonomicznym  
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W dokumentach jest mowa o możliwości zastosowania preferencji w podatku akcyzowym. O ile zmniejszenie udziału 

ropy naftowej na rzecz zwiększenia udziału energii elektrycznej powinno przynieść oczywiste korzyści w bilansie 

płatniczym, o tyle warto też jednak wspomnieć o tym, że dziś każde 100 km jazdy samochodem spalinowym przynosi 

do Budżetu Państwa przychód w postaci podatku akcyzowego od paliw silnikowych (27-35% ceny detalicznej paliwa), 

a wykorzystanie samochodów elektrycznych, dla których paliwo w przeliczeniu na 100 km jazdy jest tańsze zmniejszy 

jednak przychody do Budżetu Państwa z tytułu podatku akcyzowego. Z punktu widzenia strategicznego interesu 

państwa istotny przyrost liczby samochodów elektrycznych pozwoli w pewnym zakresie uniezależnić się od dostaw 

paliw z zagranicy. 

4. Uwaga w zakresie źródeł wytwórczych 

Warto przeanalizować również rozwój dodatkowych, systemowych magazynów energii, np. w postaci elektrowni 

szczytowo-pompowych, dla zwiększenia stabilności pracy KSE (złagodzenie szczytów). 

76. ENERGA S.A. 5. Uwagi do treści dokumentu Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce 

Str. 17 

„Dodatkowym czynnikiem, który został wzięty pod uwagę przy proponowaniu sekwencji działań jest konieczność 

powiązania rozwoju przemysłu elektromobilności i rynku pojazdów z rozwojem sieci elektroenergetycznej. Zachęty do 

zakupu pojazdów zostaną zintensyfikowane w momencie, gdy przemysł będzie w stanie odpowiedzieć na wygenerowany 

przez instrumenty wsparcia popyt, a sieć będzie w stanie obsłużyć rosnące zapotrzebowanie na energię do ładowania 

pojazdów”. 

Naszym zdaniem tego rodzaju zaproponowana sekwencja działań może spowolnić inwestycje oraz rozwój rynku 

elektromobilności wspierany przez prywatny biznes.  

 

Odrzucono 

 

Celem programu -

oprócz rozwoju popytu 

na pojazdy elektryczne 

jest rozwój przemysłu. 

Odpowiedni moment 

wprowadzenia zachęt 

do zakupu pojazdów 

pozwoli skorzystać na 

rodzącym się rynku 

polskim podmiotom.   

77. ENERGA S.A. Str. 18 

Etap I: 2016-2018 

Opisane działania powinny stanowić uzupełnienie działań rozbudowujących infrastrukturę oraz dostosowujących 

legislację, raczej niż skupiać się na badaniach i pilotażach, których znaczną część już wykonano (np. w ramach 

realizowanego projektu eMobilty w spółce Enspirion Sp. z o.o. należącej do Grupy ENERGA lub w Grupie Tauron). 

 

Odrzucono 

 

Uwaga nie jest jasna. 

Plan nie proponuje 

skupiać się na 

pilotażach kosztem 

legislacji czy budowy 

infrastruktury. 

78. ENERGA S.A. Etap II: 2019-2020 

Zaproponowane ramy czasowe dla części działań w zakresie popularyzacji elektromobilności oraz określania modeli 

biznesowych wydają się zbyt późne. Rynek elektromobilności w Polsce już istnieje, pomimo jego początkowej fazy. W 

ramach Grupy ENERGA obserwujemy znaczny wzrost liczby zapytań dot. budowy infrastruktury ładowania oraz 

świadczonej usługi ładowania. Stąd w naszej opinii należy wykorzystać wcześniejsze doświadczenia zdobyte w trakcie 

zrealizowanych już projektów i przyspieszyć opisane działania. 

Odrzucono 

 

Nie jest jasne do jakiej 

zmiany w Planie ma 

prowadzić ta uwaga. 

79. ENERGA S.A. Etap III: 2020-2025 Odrzucono 
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„Dodatkowym czynnikiem pro-popytowym będzie zbudowana infrastruktura ładowania. Sieć będzie w pełni 

przygotowana na dostarczenie energii dla 1 mln pojazdów elektrycznych i dostosowana do wykorzystania pojazdów 

jako stabilizatorów systemu elektroenergetycznego”. 

Wymagać to będzie dostawy punktów ładowania w ilości ponad 10 tys. Czy zakłada się, że cała infrastruktura powstanie 

w ramach Planu elektromobilności wspieranego przez administrację państwową? (do roku 2020 Krajowe Ramy polityki 

rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakładają powstanie ok. 7 tys. publicznych punktów ładowania (str. 26)).  

 

Infrastruktura 

budowana przez 

administrację będzie 

pełniła wyłącznie 

funkcję pomocniczą 

względem 

infrastruktury bazowej 

zbudowanej 

komercyjnie. 

Szczegółowe 

rozwiązania zostaną 

zaproponowane w 

ustawie o 

elektromobilności i 

paliwach 

alternatywnych w 

transporcie. 

80. ENERGA S.A. Str. 20 

 „W tej fazie powołany zostanie także operator informacji pomiarowej, który zintegruje informację o zachowaniach 

wszystkich użytkowników sieci elektroenergetycznej. 

Czy powstanie tego rodzaju operatora będzie przekładało się na konieczność dostosowania infrastruktury oraz 

konieczność dostosowania operatorów do integracji z centralnym systemem pomiarowym? 

 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Zsynchronizowanie 

systemów 

teleinformatycznych 

będzie niezbędne w 

takiej sytuacji. 

81. ENERGA S.A. Str. 21 

„Kluczowe z punktu widzenia osiągnięcia celów pilotażu jest przetestowanie istniejących na rynku pojazdów 

elektrycznych oraz infrastruktury w rzeczywistych warunkach miejskich oraz określenie agendy badawczo-

wdrożeniowej rozwoju komponentów.” 

Zwracamy uwagę na fakt, że tego rodzaju testy prowadzone były na przykład w ramach projektu eMobility 

realizowanego w Grupie ENERGA przez spółkę Enspirion. Proponujemy prowadzenie działań w ramach kontynuacji 

dotychczas przeprowadzonych prac. Pilotaż – proponowane jest wykorzystanie wyników istniejących badań. 

Rekomendujemy, aby ewentualne dodatkowe projekty pilotażowe umieszczać w miejscach, gdzie przeprowadzano 

poprzednie. Eliminuje to konieczność edukacji użytkowników od podstaw (część użytkowników jest już 

wyedukowanych w trakcie poprzednich projektów). Dodatkowo istnieje część infrastruktury, którą można wykorzystać 

w dalszych badaniach, jak również istnieją już podmioty, które takie badania prowadziły i mogłyby je kontynuować. W 

naszej opinii Plan rozwoju elektromobilności powinien w pierwszej kolejności skupiać się na działaniach 

zapewniających stworzenie warunków legislacyjnych do komercyjnego prowadzenia usługi ładowania, równolegle 

zwracając uwagę na bezpieczeństwo KSE oraz rozwój produktów związanych z elektromobilnością, które 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Rolą administracji jest 

stworzenie warunków 

dla rozwoju pilotaży, 

natomiast decyzje o 

lokalizacji projektów 

pilotażowych będą 

należały do podmiotów 

rynkowych. 
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powstawałyby w naszym kraju. Obecnie brak jasnej legislacji dotyczącej sprzedaży energii przez usługę ładowania 

utrudnia jej wdrożenie (nie ułatwia to decyzyjności odnośnie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców z 

prywatnym kapitałem). Enspirion Sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy ENERGA, jest jedyną spółką energetyczną w 

Polsce, która od czterech lat aktywnie działa w obszarze elektromobilności i posiada bogate doświadczenie wynikające 

z posiadania własnej sieci ładowania EV oraz systemu gromadzącego statystyki ładowań. Ponadto jesteśmy jedynym 

podmiotem w Polsce, który aktywnie prowadzi projekty/działania związane z rozwojem zarówno rynku EV, jak i 

zarządzania popytem, co w komunikacji ME stanowi główną oś zainteresowania. Biorąc pod uwagę powyższe 

rekomendujemy, aby planowane w ramach „Planu rozwoju elektromobilności” działania pilotażowe dotyczące budowy 

infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych były realizowane przez Grupę ENERGA/Enspirion w ramach 

kontynuacji dotychczas przeprowadzonych prac. 

82. ENERGA S.A. Str. 25 

„Rozwój rynku pojazdów elektrycznych będzie wymagał nowych rozwiązań prawnych, szczególnie w zakresie 

ładowania pojazdów elektrycznych. Ładowanie samochodu elektrycznego nie będzie tylko sprzedażą energii 

elektrycznej, ale sprzedażą usługi ładowania pojazdu. Jest to zatem nowy rodzaj usługi nieobecnej do tej pory na 

polskim rynku. W związku z tym należy stworzyć zasady regulujące jej sprzedaż. Dla rynku sprzedaży usług ładowania 

pojazdów elektrycznych kluczowe podmioty to: sprzedawca usługi, operator stacji (punktu) ładowania, sprzedawca 

energii elektrycznej oraz dystrybutorzy energii elektrycznej. Nowe przepisy powinny określać m.in. relacje i stosunki 

miedzy nimi. Przepisy powinny być również przyjazne dla konsumentów, tak aby zachęcić ich do korzystania z pojazdów 

elektrycznych”. Regulacja prawna dla rozwoju elektromobilności – w naszej opinii należy również uwzględnić rolę 

właściciela punktu ładowania oraz jego relacje do wymienionych pozostałych podmiotów uczestniczących w usłudze 

ładowania (np. świadczenie usługi ładowania w oparciu o elementy infrastruktury należące do innego podmiotu, 

instalowanie liczników rozliczających, itp.). 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Szczegółowe 

rozwiązania na etapie 

prac nad ustawą. 

83. ENERGA S.A. Str. 26  

„Dla celów statystycznych, informacyjnych oraz monitorowania bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej planuje się 

wprowadzenie systemu informacji o dostępności punktów do ładowania, w tym rejestru stacji (punktów) ładowania 

publicznie dostępnych. Rejestr taki określałby operatora punktu, sprzedawcę energii elektrycznej, usytuowanie, moc 

punktu i liczbę stanowisk do ładowania. Użytkownik miałby możliwość otrzymania z takiego systemu informacji o 

lokalizacji i bieżącej dostępności stacji ładowania, jak i o tym gdzie znajduje się najbliższy wolny punkt”. Operatorzy 

punktów ładowania zazwyczaj udostępniają takie informacje użytkownikom poprzez swoje systemy. Powstanie takiego 

systemu będzie wymagało zintegrowania aktualnie funkcjonujących i planowanych sieci punktów ładowania wielu 

operatorów (np. funkcjonujących w oparciu o różne protokoły komunikacji). Jakie działania / regulacje zakłada się w 

tym obszarze? 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Intencją było 

stworzenie 

ogólnopolskiej mapy 

infrastruktury, a nie o 

zastępowanie usług 

świadczonych dziś 

przez operatorów. 

84. ENERGA S.A. Str. 30 

1. Uruchomienie pilotażowych projektów w wybranych miastach – należy wykorzystać wyniki badań i projektów 

pilotażowych, które zostały już zakończone lub które są w trakcie realizacji. 

2. Rozpoczęcie wymiany floty powinno rozpocząć się wcześniej, już w 2018 (przy zapewnieniu części 

infrastruktury w roku 2017). Powinien to być proces ciągły oraz element przyzwyczajania użytkowników do 

używania samochodów elektrycznych. 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Zaproponowane 

terminy są ambitne, 

szczególnie biorąc pod 

uwagę katalog 
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3. Ustanowienie obowiązku budowy infrastruktury ładowania przez administrację publiczną – proces budowy 

stacji ładowania przy budynkach administracji publicznej powinien rozpocząć się już w 2017, biorąc pod 

uwagę, że proces budowy przyłącza jest długotrwały i może trwać nawet kilkanaście miesięcy.  

 

czynności niezbędnych 

do ich uruchomienia w 

skali masowej. Nie 

zmienia to faktu, że w 

mniejszej skali 

działania mogą 

rozpoczynać się 

wcześniej niż 

wskazano w Planie. 

85. ENERGA S.A. Uwagi uzupełniające:  

Str. 5 

„Osiągnięcie liczby 1 mln aut elektrycznych  w Polsce będzie wiązało się z wygenerowaniem dodatkowego popytu na 

energię na poziomie 4,3 TWh   rocznie, co zapewni sektorowi dodatkowe 20 mld zł ze sprzedaży energii (zakładając 

średni okres eksploatacji auta na poziomie 10 lat)”. 

Na podstawie jakich założeń, dotyczących m.in.: prognoz dot. zasięgów samochodów, prognoz dot. przebiegów (tutaj 

istotne są również założenia i trendy dot. modelu użytkowania samochodu elektrycznego (pierwszy / drugi samochód 

w rodzinie, samochód miejski), prognoz dot. pojemności baterii akumulatorów, prognoz dot. zużycia e.e. na 100 km, 

oparto się wyliczając dodatkowe zapotrzebowanie na energię? Nasze kalkulacje wskazują na znacznie niższe 

zapotrzebowanie a tym samym niższe potencjalne przychody ze sprzedaży. Należałoby przytoczyć założenia, na których 

bazuje kalkulacja w Planie. Dodatkowo na stronie 10 pojawia się założenie, że „Z danych Instytutu Transportu 

Samochodowego wynika, że przeciętny samochód w Polsce przejeżdża 8500 km rocznie, co daje 23 km dziennie. Do 

płynnej eksploatacji pojazdu elektrycznego wystarczyłoby więc doładowanie w warunkach domowych raz na kilka dni”.  

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Przekazane zostaną 

wnioskowane dane, nie 

ma jednak potrzeby ich 

przywoływania w 

dokumencie. 

86. ENERGA S.A. Prezentowane wyniki obliczeń, jak również zapotrzebowanie nocne przedstawione na wykresie na str. nr 6, nie 

uwzględniają przytoczonych w dokumencie założeń. Również dane przytoczone w Krajowych Ramach Polityki 

Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych zakładają niższe zapotrzebowanie roczne na energię elektryczną (zał. nr 

1, str. 9). 

 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Wykres został 

sporządzony na 

podstawie danych 

przekazanych przez 

operatora systemu 

przesyłowego za dzień 

1.2.2016 r. 

87. ENERGA S.A. Str. 5. 

„Potencjał rodzącego się rynku najlepiej obrazuje prognoza wskazująca, że na świecie w 2040 roku na drogach będzie 

się poruszać aż 500 mln samochodów elektrycznych (na 2 mld pojazdów ogółem”). W dokumencie nie doprecyzowano 

kwestii rozumienia pojęć pojazd / samochód elektryczny, które są używane wymiennie. Dla czytelności dokumentu 

konieczne jest doprecyzowanie tych pojęć wraz z informacją jakiego typu pojazdy elektryczne mieszczą się pod 

pojęciem „pojazd elektryczny” (np. samochody ciężarowe, autobusy, motocykle, skutery).  

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 
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88. ENERGA S.A. Str. 6 – Wykres 

Należałoby wskazać założenia, na których opiera się wykres w części dotyczącej zapotrzebowania na energię dla 1 mln 

samochodów. Nasze kalkulacje wskazują na niższe zapotrzebowanie.  

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Wykres został 

sporządzony na 

podstawie danych 

przekazanych przez 

operatora systemu 

przesyłowego oraz 

założeń i metodologii 

zaprezentowanych 

m.in. w opracowaniach 

dotyczących rynku 

skandynawskiego. 

89. Grupa LOTOS S.A. Grupa Kapitałowa Grupa LOTOS S.A. działając w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju  i odpowiedzialności 

społecznej wspiera m.in. programy mające na celu ochronę środowiska naturalnego, rozwiązania poprawiające stan 

jakość powietrza, zdrowia i życia obywateli naszego kraju. Wymienione wyżej cele i założenia zostały także 

uwzględnione w konsultowanym dokumencie. W przedmiotowym planie wielokrotnie podkreśla się, że „rozwój 

elektromobilności stwarza realne perspektywy poprawy jakości powietrza w Polsce”, dlatego uważamy, że przy 

wyliczaniu ekologicznych zalet samochodów elektrycznych należy uwzględniać nie tylko emisje przy spalaniu 

końcowym ale łączną emisję zanieczyszczeń tych pojazdów w całym łańcuchu życia tj. w fazie produkcji, eksploatacji 

i utylizacji. Przeprowadzone w roku 2012 badania przez instytucje naukowe z Norwegii potwierdzają bowiem, że łączna 

emisyjność samochodów elektrycznych może być wyższa niż ich odpowiedników spalinowych. Zakładamy jednak, iż 

działania badawczo – rozwojowe prowadzone przez podmioty naukowo – techniczne w ramach planu rozwoju 

elektromobilności w Polsce, przyczynią się w średniej lub długiej perspektywie do zmniejszenia tego rodzaju 

emisyjności pojazdów EV.  

Przyjęto do 

wiadomości 

90. Grupa LOTOS S.A Uważamy, że wraz z wdrażaniem kolejnych rozwiązań e-mobility należy zwiększyć ilość akcji informacyjnych 

odnośnie aspektów bezpieczeństwa dotyczących użytkowania tych pojazdów (zasilanie napędów pojazdów wysokim 

napięciem elektrycznym) oraz postępowania w trakcie zdarzeń drogowych (wypadków) z ich udziałem (możliwość 

porażenia prądem o wartościach niebezpiecznych dla zdrowia i życia, samozapłon ogniw akumulatora HV). Sugerujemy 

aby powyższe kwestie uwzględnić w zakresie ETAPU II: 2019-2020 w katalogu dobrych praktyk komunikacji 

społecznej w zakresie elektromobilności. Według przeprowadzonych wstępnych analiz,  wsparciem dla rozwoju e-

mobilności, może być stworzenie mechanizmów prawnych, dzięki którym podmioty zobowiązane do realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego będą zainteresowane zaangażowaniem w rozwój infrastruktury do ładowania 

samochodów elektrycznych. Dyrektywa 2015/1513/WE definiując cel dla energii odnawialnej w transporcie, zarówno 

w zakresie licznika jak i mianownika, mówi bowiem również o energii elektrycznej. W dotychczasowym brzmieniu 

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, przy definicji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) i 

określeniu obowiązków nakładanych na podmioty zobowiązane do realizacji NCW, brak jest uwzględnienia tych 

zapisów. Należy zatem w przywoływanych definicjach konsekwentnie rozszerzyć zarówno licznik jak i mianownik o 

Odrzucono 

 

Powrót do dyskusji o 

tych kwestiach 

możliwy jest na  etapie 

ustawy o 

elektromobilności i 

paliwach 

alternatywnych w 

transporcie. 
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energię elektryczną stosowaną w pojazdach samochodowych, sprzedawaną odbiorcy końcowemu przez podmioty 

zobowiązane do realizacji NCW.  

91. Grupa LOTOS S.A Poniżej przedstawiamy szczegółowe uwagi do konsultowanego dokumentu. Sugerujemy zmienić niektóre zapisy lub 

uzupełnić treść o następujące elementy: Definicję paliw alternatywnych. W treści dokumentu wspomina się o CNG, 

LNG, energii elektrycznej dla potrzeb transportowych jako paliwach alternatywnych, natomiast pominięto temat 

wykorzystania wodoru do napędzania aut elektrycznych szczególnie, że wspomina o tym Dyrektywa 2014/94/UE w pkt 

27 i dalszych. Szczególnie kierunek wykorzystania wodoru w transporcie publicznym tj autobusach z napędem 

elektrycznym wspomaganych ogniwami paliwowymi jest szansą rozwój elektromobilności  i wykorzystania wodoru w 

transporcie. W konsultowanym planie wspomniano o możliwości instalowania razem ze stacjami punktów ładowania 

stacji tankowania LNG/CNG, a pominięto możliwość instalowania również punktów tankowania wodoru do 

samochodów typu FCEV. Definicję pojazdu elektrycznego wyposażonego w ogniwa paliwowe (FCEV - fuel cell 

electric vehicle). 

 

Odrzucono 

 

Świadomie nie 

wspomniano o 

wodorze, gdyż 

potencjał rozwoju 

polskiego przemysłu w 

oparciu o ogniwa 

wodorowe jest niższy 

niż w przypadku 

napędu czysto 

elektrycznego. Przy 

ograniczonych 

środkach zdecydowano 

się na rozwiązanie 

bardziej 

perspektywiczne. 

92. Grupa LOTOS S.A 1. Redefinicja zapisu słownego: bezpieczeństwo energetyczne- sugerowana zmiana na bezpieczeństwo w sektorze energii; 

przedsiębiorstw energetycznych- sugerowana zmiana na przedsiębiorstw z sektora energii. Sektor energii jest 

definiowany jako szersze pojęcie niż tylko elektroenergetyka, obejmujące m.in. branżę rafineryjną.  W warunkach 

sukcesu stworzenia ekosystemu rozwoju elektromobilności (na stronie 15) wymieniono potrzebę powstania funduszu 

private equity i inwestycji, które będą mogły być z niego   finansowane,  jednak w załączniku nr 3 „działania 

wykonawcze w ramach obszaru interwencji” zawarta jest informacja o „rozważeniu powołania funduszu”. 

Konsultowany plan rozwoju elektromobilności nie wskazuje także szczegółowych źródeł finansowania i konkretnych 

programów, względem których potencjalny inwestor mógłby „dopasować” swoje plany rozwojowe. W Planie powinny 

zostać podane założenia liczbowe na jakich opiera się jego budowa wraz z określeniem źródłem ich pochodzenia.  

 

Odrzucono  

 

Plan jest dokumentem 

horyzontalnym. Na 

jego podstawie 

powstanie ustawa o 

elektromobilności i 

paliwach 

alternatywnych w 

transporcie oraz 

przygotowane zostaną 

projekty nowych 

instrumentów 

finansowych, które 

będą zawierać 

informacje pożądane 

przez inwestorów. 

93. Grupa LOTOS S.A 2. Redefinicja zapisu słownego: bezpieczeństwo energetyczne- sugerowana zmiana na bezpieczeństwo w sektorze energii; 

przedsiębiorstw energetycznych- sugerowana zmiana na przedsiębiorstw z sektora energii. Sektor energii jest 

definiowany jako szersze pojęcie niż tylko elektroenergetyka, obejmujące m.in. branżę rafineryjną.  W warunkach 

Odrzucono 
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sukcesu stworzenia ekosystemu rozwoju elektromobilności (na stronie 15) wymieniono potrzebę powstania funduszu 

private equity i inwestycji, które będą mogły być z niego   finansowane,  jednak w załączniku nr 3 „działania 

wykonawcze w ramach obszaru interwencji” zawarta jest informacja o „rozważeniu powołania funduszu”. 

Konsultowany plan rozwoju elektromobilności nie wskazuje także szczegółowych źródeł finansowania i konkretnych 

programów, względem których potencjalny inwestor mógłby „dopasować” swoje plany rozwojowe. W Planie powinny 

zostać podane założenia liczbowe na jakich opiera się jego budowa wraz z określeniem źródłem ich pochodzenia.  

 

Plan jest dokumentem 

horyzontalnym. Na 

jego podstawie 
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instrumentów 

finansowych, które 

będą zawierać 

informacje pożądane 

przez inwestorów. 

94. Grupa LOTOS S.A W dokumencie przedstawiono także ciekawą koncepcję wykorzystania  pojazdów elektrycznych jako zasobników 

energii do bilansowania systemu elektroenergetycznego. Jednocześnie bardzo mało wspomniano na temat systemu 

zarządzania wspomnianym systemem. W artykule pt. Na kłopoty z ładowaniem (Energetyka cieplna i zawodowa nr 

4/2016) autorzy przedstawili bardzo interesującą koncepcję budowy innowacyjnego systemu sterowania popytem aut 

typu plug-in na energię elektryczną. Według przedstawionej koncepcji samochody zostałyby wyposażone w specjalne 

oprogramowanie, które we współpracy z systemem sterowania przesyłem energii (po podłączeniu samochodu do punktu 

ładowania) przekaże do wskazanego dystrybutora informację o gotowości do ładowania i wielkości zapotrzebowania. 

Dystrybutor energii znając obciążenie sieci będzie miał możliwość wyboru optymalnego momentu rozpoczęcia 

ładowania oraz jego intensywności, tak aby jak najlepiej zbilansować system elektroenergetyczny. Właściciel 

ładowanego pojazdu będzie miał wybór czy chce rozpocząć ładowanie „na żądanie”, czy też pozostawić decyzję 

systemowi uzyskując przy tym niższą cenę za energię elektryczną potrzebną do naładowania auta. Rysunek nr 1 na 

stronie 6 przestawia wykres z naniesionym zapotrzebowaniem powiększonym o udział 1 mln aut elektrycznych, dopiero 

od godziny 24.00. Bez systemu sterowania momentem rozpoczęcia ładowania  np. o którym mowa wyżej użytkownik 

podłączy samochód już o godzinie np. 18tej po powrocie z pracy lub 7-mej rano na parkingu zakładowym.  

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Na tym etapie 

Ministerstwo Energii 

nie przesądza, w 

którym kierunku 

rozwinie się regulacja i 

technologia, jednak 

opisany scenariusz jest 

prawdopodobny. 

95. Grupa LOTOS S.A Odnośnie pkt III.3 – rozdział Inteligentna sieć zintegrowana z rynkiem pojazdów  - Proponuje się rozwiniecie idei 

lokalnych instalacji zasobników energii elektrycznej o instalacje  hybrydowe  tj. rozwiązania instalacji 

wykorzystujących energię OZE do wytwarzania wodoru i poprzez jego magazynowanie wykorzystanie do generacji 

energii elektrycznej. W okresach zwiększonego zapotrzebowania lub właśnie do ładowania wspomnianych zasobników 

energii elektrycznej. Uważamy że w załączniku nr 1 dotyczącym proponowanych działaniach wykonawczych brakuje 

informacji o wsparciu dla zadań związanych z „wodoryzacją” transportu (budowa odpowiedniej infrastruktury, przepisy 

i regulacje prawne, opłaty taryfowe, dopłaty do ceny wodoru itp.) oraz uruchomieniem pilotażowych projektów 

wdrożenia komunikacji miejskiej w oparciu o autobusy elektryczne z ogniwami paliwowymi.  

Odrzucono 
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96. Grupa LOTOS S.A Ważną kwestią dla dostępności pojazdów elektrycznych oprócz wsparcia czynnego o którym mowa w dokumencie, 

wydaje się również kwestia związana ze zmianami w regulacjach dotyczących finansowania pojazdów elektrycznych 

przez końcowego nabywcę w tym szczególnie konsumentów. Może być to właściwy moment aby wesprzeć sprzedaż 

aut elektrycznych dla klientów masowych przez zmiany do ustawy o kredycie konsumenckim i co za tym idzie wyłączyć 

leasing konsumencki spod zapisów ustawy dając szansę na rozwój tego produktu wzorem doświadczeń naszych 

południowych sąsiadów.  

Przyjęto do 

wiadomości 

Do rozważenia na 

etapie ustawy o 

elektromobilności i 

paliwach 

alternatywnych w 

transporcie. 

97. Grupa LOTOS S.A Grupa Kapitałowa Grupa LOTOS S.A., w ramach aktualnie prowadzonych prac nad strategią rozwoju rozważa aktywne 

zaangażowanie w rozwój elektromobilności w Polsce. Należy także podkreślić,  że LOTOS Paliwa Sp. z o.o. wraz z 

innymi instytucjami z Pomorza, przy wiodącej roli Grupy Energa od kilku lat realizuje w Trójmieście projekt e-Mobility, 

udostępniając mieszkańcom Trójmiasta sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych. Jednym z celów tego projektu  

jest zebranie statystyk związanych z wykorzystywaniem terminali ładowania przez różnych użytkowników, zbadanie 

oczekiwań i potrzeb właścicieli pojazdów elektrycznych, a także poznanie częstotliwości wykorzystania 

poszczególnych terminali. Dane te pozwolą na  zaplanowanie dalszej rozbudowy sieci ładowania, która naszym zdaniem 

będzie siecią komplementarną do aktualnie istniejącej  infrastruktury stacji paliwowych. Ponadto stacje paliw sieci 

LOTOS we współpracy z serwisem BlaBlaCar aktywnie promowały system „car – poolingu” poprzez organizację akcji 

marketingowych oferując tańsze paliwo i kawę na firmowych placówkach, dla kierowców i pasażerów podróżujących 

razem w ramach omawianego systemu. Nasze doświadczenie jest tym bogatsze, iż posiadając współpracę z jedną z 

wypożyczalni samochodów stworzyliśmy jako pierwsi możliwość wypożyczania samochodów osobowych i 

dostawczych na stacjach benzynowych co może posłużyć jako unikalna możliwość sprawdzenia potencjału 

wypożyczania krótkoterminowego samochodów elektrycznych przez klientów tak instytucjonalnych jak i osoby 

fizycznym a tym samym wpłynąć na popularyzowanie tego rozwiązania wśród odbiorców w kampaniach na rzecz 

popularyzowania aut elektrycznych w Polsce. Proponujemy więc aby rozwój systemów rent a car, car-poolingu i car-

sharingu czy wspólnej infrastruktury dla zasilania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym oprzeć na 

doświadczeniach firm z branży rafineryjnej oraz zmodyfikowanej na te potrzeby istniejącej już krajowej infrastrukturze 

paliw tradycyjnych. Tak jak podano na stronie 28 konsultowanego dokumentu „instalowanie punktów ładowania razem 

ze stacjami tankowania LNG/CNG pozwoli obniżyć koszty inwestycyjne, a jednocześnie ma uzasadnienie z punktu 

widzenia konieczności rozwoju różnych paliw alternatywnych”. Wykorzystanie obecnej (szczególnie korzystne jest tu 

położenie stacji paliwowych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych oraz w głównych miastach Polski) i 

planowanej infrastruktury stacyjnej LOTOS Paliwa do zbudowania sieci punktów ładowania samochodów 

elektrycznych oraz zapewnienia dostępności innych nośników energii – w tym LNG/ CNG/ H2, a także paliw 

tradycyjnych jest naturalnym kierunkiem rozwoju mobilności opartej na zrównoważonym rozwoju. W odniesienia do 

szybkiego rozwoju w zakresie baterii samochodów elektrycznych a szczególnie prac nad rozwojem wymiany baterii, 

które mogą w niedalekiej przyszłości zastąpić ładowanie pojazdów elektrycznych, należy również umożliwić rozwój 

infrastruktury w oparciu o zasoby firm z branży paliwowej dysponujących infrastrukturą tak aby mogłyby być one 

beneficjentami tych zmian w przyszłości. Uważamy, że niezbędne byłoby także zdefiniowanie odpowiedniego 

programu umożliwiającego zaangażowanie firm paliwowych w rozwój przyszłej sieci dystrybucji, a także opracowanie 

takich rozwiązań prawno-finansowych aby koszty inwestycyjne związane z modernizacją nie były ponoszone wyłącznie 
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przez przedsiębiorców, którzy będą zarządzać nową infrastrukturą. Omawiany plan kładzie nacisk na rozwój 

elektromobilności w Polsce jako alternatywy dla obecnie istniejących pojazdów spalinowych, które są podstawowym 

odbiorcą produktów wytwarzanych przez krajowe rafinerie. Z punktu widzenia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 

rozwój elektromobilności będzie wiązać się ze zmniejszeniem roli i udziału sektora paliw tradycyjnych, a co za tym 

idzie zmniejszeniem dochodów Państwa pochodzących z produkcji paliw i ich sprzedaży. Zgodnie z danymi POPIHN 

wartość sprzedaży detalicznej paliw silnikowych w Polsce w 2015 r. została oszacowana na 86 miliardów złotych. Z 

zapłaconych podatków (akcyzy, VAT, opłaty paliwowej) do budżetu państwa wpłynęło około 45 miliardów złotych. 

Plan nadaje i przyspiesza realizację trendu wypierania samochodów spalinowych przez samochody elektryczne 

wymusza to przygotowanie alternatywnych strategii rozwoju i dostosowawczych przez przedsiębiorstwa przerabiające 

ropę naftową. Konieczne jest zatem, naszym zdaniem uwzględnienie i opracowanie odpowiedniego programu 

dostosowawczego dla przedsiębiorstw rafineryjnych, umożliwiającego stopniową i „bezbolesną” restrukturyzację w 

kierunku dziedzin bardziej rozwojowych. Ponieważ trend e-mobilności jest zjawiskiem dynamicznie 

rozpowszechniającym się zarówno w zachodnich krajach UE jak i USA, Grupa Kapitałowa Grupa LOTOS S.A. widzi 

w tym trendzie także szanse rozwoju szczególnie w obszarze wizerunkowo – marketingowym. Jako aktywny uczestnik 

tego rynku moglibyśmy w przyszłości wykorzystać obowiązujące na nim trendy aby przyciągnąć młodych, 

dynamicznych konsumentów. Przedstawiając powyższe uwagi, liczymy że prowadzone prace nad rozwojem krajowego 

rynku elektromobilności będą prowadzone w sposób zrównoważony i efektywny ekonomicznie wobec innych branż 

gospodarki. Mamy nadzieję, że krajowe firmy z branży rafineryjnej będą dalej mogły się rozwijać, zaś  bilans strat i 

zysków związanych z rozwojem nowych sektorów gospodarki zostanie uwzględniony przez Ministerstwo Energii w 

dalszych planach i strategiach dotyczących krajowego sektora energii.   

98. PGNiG S.A. Uwaga o charakterze ogólnym – rozszerzenie dokumentu o gazomobilność. O kompleksowym charakterze 

podejmowanych działań świadczy ich wielopoziomowość. Obejmują one aspekt programowy w postaci Planu rozwoju 

elektromobilności w Polsce oraz jego doprecyzowanie w formie dokumentu pn. Krajowe ramy polityki rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych. Wymiar finansowy realizowany jest zaś poprzez wdrażany nowelizacją ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Wszystkie te elementy tworzą zaś 

łącznie Pakiet na Rzecz Czystego Rozwoju. Taka konstrukcja powoduje, że dokument o charakterze programowym 

(Plan rozwoju elektromobilności w Polsce) powinien wskazywać również kierunki rozwoju rynku pojazdów 

napędzanych CNG/LNG wraz perspektywą czasową ich rozwoju. Obecnie koncentruje się on bowiem jedynie 

na pojazdach elektrycznych. Potrzeba jego rozszerzenia o kwestie gazomobilności wynika zaś z faktu, że zwiększenie 

wykorzystania różnych postaci gazu ziemnego w transporcie: 

a) wpisuje się w globalne trendy regulacyjne, środowiskowe oraz klimatyczne (CNG/LNG stanowią paliwa alternatywne 

w rozumieniu Dyrektywy 20014/94/UE do których wspierania zobowiązane są Państwa Członkowskie; ich 

wykorzystanie przez odbiorców zapewnia zaś zgodność z restrykcyjnymi normami dotyczący emisji), prowadzi do 

wzrostu bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie surowca pochodzącego ze zdywersyfikowanych i 

stabilnych kierunków dostaw (terminal LNG w Świnoujściu; korytarz norweski), wpływa na poprawę jakości powietrza 

(pojazdy napędzane CNG/LNG są pojazdami niskoemisyjnymi a ich wykorzystanie pozwoli ograniczyć emisję w 

sektorze transportu), może być wykorzystywane jako element w nowych modelach biznesowych (np. w formie shared 

mobility), jest ściśle skorelowane z opracowaniem, wdrożeniem i upowszechnieniem nowych technologii 

(w szczególności prowadzących do efektywniejszego sprężania gazu ziemnego, konstrukcji zbiorników czy samych 
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pojazdów), stanowi obszar rozwoju wysokotechnologicznego przemysłu i kreowania nowych polskich marek (w kraju 

działają już przedsiębiorstwa z kapitałem polskim produkujące pojazdy napędzane CNG/LNG, co warte podkreślenia i 

promocji niektóre z nich ponoszą duże nakłady inwestycyjne na działalność w obszarze badań i rozwoju), jest 

hamowane przez te same bariery, które dotyczą energii elektrycznej (niewielki zasięg oraz stosunkowo wysoka cena 

pojazdów; brak dostatecznie rozwiniętej infrastruktury tankowania; niski poziom zaufania konsumentów). Z uwagi na 

powyższe rynek pojazdów napędzanych CNG/LNG nie rozwinie się bez analogicznych działań, które są niezbędne do 

promocji wykorzystania energii elektrycznej w transporcie. Do upowszechnienia gazu ziemnego jako paliwa niezbędne 

jest bowiem: stworzenie odpowiednich warunków (współpraca sektora publicznego z kręgami naukowymi 

czy przemysłem, która w konsekwencji doprowadzi do rozwoju i upowszechniania technologii, w tym układów 

zasilania dualfuel; docelowo zaś do seryjnej produkcji polskich pojazdów napędzanych CNGL/LNG), rozłożenie 

działań w czasie i opracowanie odpowiedniej perspektywy (rozszerzenie załączników do Planu rozwoju 

elektromobilności o kwestie CNG/LNG), oraz wzorcowa rola administracji publicznej (określenie udziału pojazdów 

napędzanych CNG/LNG w flotach transportu publicznego czy przedsiębiorstw komunalnych). Dodatkowo, należy 

wskazać i podkreślić element synergii pomiędzy różnymi rodzajami paliw alternatywnych. Upowszechnienie 

wykorzystania gazu CNG może utylizować nadpodaż energii elektrycznej w dolinach nocnych. Przy obecnej wielkości 

tego rynku sprężanie gazu ziemnego konsumuje rocznie do 10 GWh. Ostrożne szacunki wskazują, że rozbudowa 

infrastruktury służącej tankowaniu pojazdów napędzanych CNG może spowodować wzrost zapotrzebowania 

w najbliższych latach do 100 GWh. Co istotne, sprężanie gazu ziemnego może być planowane i odbywać się w okresie 

niskiego popytu tj. w godzinach nocnych (tłoczenie do magazynów wysokiego ciśnienia lub bezpośrednio do 

pojazdów). 

99. Polski Związek 

Przemysłu 

Motoryzacyjnego 

Na wstępie chcemy wyrazić nasze zadowolenie, że powstał projekt dokumentu odnoszącego się bezpośrednio do kwestii 

przyszłości mobilności w Polsce. Jak rozumiemy jest to dokument strategiczny, który będzie w wielu jego aspektach 

podlegał doprecyzowaniu. W związku z tym chcemy potwierdzić gotowość reprezentowanego przez naszą organizację 

sektora motoryzacyjnego w Polsce, do udziału w dalszych pracach nad rozwojem e-mobilności w Polsce. Tym bardziej, 

że pośród członków naszej organizacji znajdują się podmioty, które mają już pierwsze osiągnięcia i doświadczenia w 

budowaniu e-mobilności. Skorzystanie z ich doświadczeń może istotnie wzmocnić fundamenty e-mobilności, którą 

chcemy budować w Polsce.  

Przyjęto do 

wiadomości 

100. Polski Związek 

Przemysłu 

Motoryzacyjnego 

Odnosząc się do poszczególnych zapisów projektu Planu, wyrażamy nadzieję że nie zostaną powielone niezbyt 

skuteczne rozwiązania zawarte w „Wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 

2008-2014”, który miał na celu promowanie biopaliw w transporcie miejskim i w organach administracji oraz w 

systemie Zielonych zamówień publicznych, którego celem jest promowanie niestety z niewielkim skutkiem 

niskoemisyjnych środków transportu w zamówieniach publicznych. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że 

zaproponowane w projekcie działania mające na celu premiowanie korzystania z e-mobilności, będą miały głównie 

wpływ na prowadzących działalność gospodarczą np. zmiany w podatku VAT bądź korzystniejsza amortyzacja. Te 

działania nie będą miały wpływu na użytkownika, który jest konsumentem. W związku z tym proponujemy 

przeanalizowanie systemów zachęt stosowanych w innych krajach europejskich, w tym także tych, które odniosły 

pierwsze sukcesy we wprowadzaniu e-mobilności - 

http://www.acea.be/uploads/publications/Electric_vehicles_overview_2016.pdf 
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firm, ale część jak np. 

bezpłatne parkowanie 

w centrum czy dostęp 

do buspasów dotyczy 

wszystkich. 

101. Polski Związek 

Przemysłu 

Motoryzacyjnego 

Uważamy także, że aby odnieść pełny sukces we wprowadzaniu e-mobilności w Polsce, powinniśmy odejść od 

nieefektywnego czysto fiskalnego rozwiązania, którym jest dzisiaj podatek akcyzowy na samochody i zamiast 

wprowadzać nowe obciążenie dla użytkowników samochodów w postaci „opłaty związanej z ceną i emisyjnością 

pojazdu samochodowego”, rozpocząć prace nad rozwiązaniem, które zastąpi podatek akcyzowy i będzie oparte o 

obiektywne parametry techniczno-emisyjne pojazdu. Z naszych analiz wynika, że takie rozwiązanie przyczyniłoby się 

do promowania pojazdów niskoemisyjnych i jednocześnie zapewniłoby stabilne i wysokie dochody dla budżetu 

państwa. Opieranie podatku bądź innej opłaty o parametr ceny pojazdu powoduje celowe jej zaniżanie, w celu zapłaty 

niższego podatku, w szczególności w przypadku rynku wtórnego. Jednocześnie uważamy, że w tym obszarze 

powinniśmy promować nie tylko samochody elektryczne ale także samochody o napędzie hybrydowym. Uważamy, że 

tym działaniom powinna być poświęcona szczególna uwaga, gdyż Polska jest jednym z krajów, w którym jest bardzo 

wysoki import samochodów używanych o niskich parametrach emisyjnych, których średni wiek przekracza obecnie 12 

lat. W tej sytuacji, uważamy że będzie bardzo trudno przekonać obecnych użytkowników do zmiany sposobu myślenia 

i zmiany pojazdu na pojazd elektryczny. W związku z tym w tym przypadku musimy się zmierzyć nie tylko z ewentualną 

niechęcia bądź brakiem przekonania do elektromobilności ale także niechęcią do zakupu nowego pojazdu w Polsce. 

Mając na uwadze powyższe wyrażamy nadzieję, że przeanalizujecie Państwo nasze spostrzeżenia, dziękujemy za 

skonsultowanie projektu Planu z PZPM i po raz kolejny wyrażamy nasza gotowość do dalszej dyskusji w tym obszarze. 

Przyjęto do 

wiadomości  

 

Do dyskusji na etapie 

prac nad ustawą o 

elektromobilności i 

paliwach 

alternatywnych w 

transporcie. 

102. PKN Orlen S.A. Proponujemy zmienić „Rynek elektromobilności jest segmentem bardzo szybko rosnącym” na „Rynek elektromobilności 

jest rynkiem o dużym potencjale wzrostowym, który może przyczynić się do wzrostu w innych gałęziach gospodarki”. 

Rynek samochodów elektrycznych jest branżą, która kreuje dużą wartość nie tylko ze sprzedaży aut biorąc pod uwagę 

działalność dostawców półproduktów do produkcji czy działalność recyklingową. Dzięki temu może on być dźwignią 

do rozwoju innych gałęzi gospodarki. Poniższa grafika obrazuje kreowanie wartości w łańcuchu produkcji baterii 

wykorzystywanych w samochodach elektrycznych, gdzie dużą rolę odgrywają poddostawcy oraz podmioty 

odpowiedzialne za serwis poużytkowy, w tym recykling. 

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BCG „Batteries for electric cars. Challenges, opportunities and the outlook 

to 2020”. Należy podkreślić, iż na każdym z przedstawionych etapów kreowania wartości w procesie produkcji, 

zarówno baterii do aut elektrycznych, jak i samych aut elektrycznych, szerokie zastosowanie mają produkty chemiczne 

oraz tworzywa sztuczne. Z uwagi na panujący trend w przemyśle motoryzacyjnym (tj. tworzenie lekkich konstrukcji 

minimalizujących masę pojazdów i tym samym redukujących zużycie paliwa) produkty chemiczne i tworzywa sztuczne 

jako materiały o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych, wykorzystywane są do produkcji wielu części w 

samochodach zarówno spalinowych jak elektrycznych. W związku z powyższym wzrost elektromobilnośći powinien 

przyczynić się do wzrostu branży chemicznej oraz petrochemicznej. Dodatkowo przemysł samochodów elektrycznych 

wymaga stworzenia odpowiedniej infrastruktury, w tym stacji ładowania. Potencjalnie jest to kierunek rozwojowy dla 

polskich firm przemysłu elektrotechnicznego, a także dla poddostawców, np. zaawansowanych tworzyw sztucznych 

czy systemów komputerowych, które usprawniłyby pracę infrastruktury. 

103. PKN Orlen S.A. (s. 5) Proponujemy po stwierdzeniu „Osiągnięcie liczby 1 mln aut elektrycznych w Polsce do 2025 r. będzie wiązało się 

z wygenerowaniem dodatkowego popytu na energię na poziomie 4,3 TW h2 rocznie, co zapewni sektorowi dodatkowe 

20 mld zł ze sprzedaży energii” dodać „Zmiana taka może prowadzić równolegle do spadku sprzedaży paliw płynnych, 

a w konsekwencji do mniejszego poziomu całkowitego obciążenia instalacji rafineryjnych w Polsce. Sektor rafineryjny, 

będąc poza dostawcą paliw, kluczowym dostawcą surowców dla polskiej chemii, może w konsekwencji być zmuszony 

do zmniejszenia produkcji petrochemikaliów bazowych. Zmiana taka może skutkować zwiększonym importem surowców 

bazowych, co może mieć negatywny skutek dla bilansu handlowego oraz konkurencyjności polskich spółek chemicznych, 

które będą zmuszone zaspokajać swój popyt poprzez importowany, droższy surowiec. Kwestie te powinny być 

uwzględnione przy projektowaniu szczegółowych, ostatecznych rozwiązań regulacyjnych.” 

Odrzucono 

 

Ministerstwo Energii 

proponuje utrzymanie 

obecnej narracji w 

Planie, która wskazuje 

na szanse i zagrożenia 

dla przemysłu 

rafineryjnego związane 
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Obecnie polski sektor rafineryjny jest nie tylko producentem paliw dla transportu (benzyna, olej napędowy, LPG) ale 

także dostawcą chemikaliów bazowych dla polskiego przemysłu chemicznego oraz petrochemicznego. Pozwala to na 

wykorzystywanie produktów wytwarzanych przez polskie rafinerie  zamiast importowania ich. Przykładowo w 

Zakładzie Produkcyjnym Płock ok. 10-12% uzysków z ropy naftowej stanowią podstawowe wyroby petrochemiczne 

(monomery, aromaty, PTA), które następnie są przetwarzane w kierunku bardziej skomplikowanych i złożonych 

wyrobów (vide rysunek).  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu jednostkowego PKN ORLEN. 

Powyższe dane znajdują także odzwierciedlenie w danych amerykańskiego Departamentu Energii. Zgodnie z 

przytaczanymi informacjami ok. 15% uzysków z przerobu ropy stanowią inne produkty (np. nafta), które w dużej mierze 

są produktem wsadowym do instalacji petrochemicznych.  

z rozwojem 

elektromobilności. 
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Źródło: Departament Energii USA. 

Z tego względu ewentualne korzyści z tytułu zmniejszonego importu ropy naftowej byłyby jednoznaczne ze stratami 

wynikającymi z deficytu produktów chemicznych i konieczności ich kosztownego importu. W końcowym rozrachunku 

bilans handlowy mógłby ulec nawet pogorszeniu zauważając, że zaawansowane produkty są kosztowne i 

wysokomarżowe. 

104. PKN Orlen S.A. (s.7) Proponujemy po stwierdzeniu „W wartościach bezwzględnych oznacza to wydatki na poziomie 10-20 mld USD 

rocznie. Suma ta nie tylko obciąża bilans handlu zagranicznego gospodarki, ale kreuje ryzyko związane ze zmiennością 

cen ropy na światowych rynkach i możliwymi perturbacjami w całej gospodarce” dodać „Należy jednak pamiętać, że 

zmniejszenie importu ropy będzie miało implikacje wykraczające poza sektor paliw. Zakłady rafineryjne (w procesie 

produkcji paliw) równolegle produkują surowce petrochemiczne do dalszego przetwórstwa przez liczne polskie firmy 

chemiczne. W związku z tym, że nie ma możliwości produkcji petrochemikaliów bez równoległej produkcji paliw, 

ograniczenie zakupów ropy i w konsekwencji zmniejszenie produkcji petrochemikaliów będzie skutkować wzrostem 

ich importu, co efektywnie może zniwelować efekt poprawy bilansu handlowego będący konsekwencją mniejszego 

importu ropy naftowej (petrochemikalia posiadają wyższą cenę jednostkową niż ropa naftowa a produkcja ich w Polsce 

umożliwia kreowanie wartości dodanej w kraju). Element ten powinien być uwzględniony podczas opracowywania 

docelowych rozwiązań regulacyjnych.” 

Odrzucono 

 

W uwagach nie 

wykazano, że cały 

wolumen importowanej 

ropy służy 

pozyskiwaniu 

petrochemikaliów 

niezbędnych w polskiej 

gospodarce, chociaż 

jest prawdą, że decyzja 

o zmniejszeniu 

uzależniania od 

importu ropy powinna 

być pochodną 
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wieloaspektowej 

analizy. 

105. Instytut Lotnictwa Analiza przygotowana przez Borysa Łukasik, Joannę Cygler, Sylwestra Wyka, Krzysztofa Piwek, Plan rozwoju 

elektromobilności w Polsce- znaczenie More Electric Aircraft.  Opublikowany przez Ministerstwo Energii Program 

elektromobilności w Polsce jest elementem realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument zakłada 

wspieranie rozwoju transportu samochodowego i autobusowego z systemami elektrycznymi. Jednakże program ten nie 

uwzględnia lotnictwa, które charakteryzuje się najwyższą wartością  wskaźnika RPK (Revenue Passenger Kilometers). 

Koncepcja More Electric Aircraft (MEA) zakłada szersze wykorzystanie energii elektrycznej w samolotach. Głównymi 

korzyściami MEA są: redukcja kosztów użytkowania statku powietrznego, hałasu, emisji CO2 i NOx oraz ciężaru 

samolotu. Szacuje się, że na świecie popyt na samoloty w ramach MEA rośnie w tempie 3,9% rocznie. Rynek ten 

uznawany jest za bardzo rozwojowy i może zmienić oblicze lotnictwa w ciągu najbliższych 15 lat. Szczególnie z uwagi 

na zaostrzające się wymogi środowiskowe i technologiczne na świecie. Biorąc pod uwagę założenia Programu 

elektromobilności w Polsce koncepcja MEA powinna być uwzględniona w dokumencie Ministerstwa Energii.  

Koncepcja MEA jest stosowana głównie w małych i średnich samolotach. Ze względu na szybki wzrost  tego segmentu 

rynku na świecie kwestie MEA stają się kluczowe. Dodatkowo, rozwój samolotów uwzględniających MEA tworzy 

realną szansę na rozkwit miast w Polsce (smart city), niwelację dysproporcji cywilizacyjnych między regionami w kraju 

oraz kreowanie przewagi konkurencyjnej naszej gospodarki w wymiarze międzynarodowym. Instytut Lotnictwa (ILOT) 

jest znaczącym ośrodkiem badawczym w obszarze koncepcji MEA nie tylko w Polce, ale również w skali 

międzynarodowej. Prowadzone w ILOT badania często mają charakter pionierski. Dlatego wydaje się zasadne 

stworzenie warunków organizacyjnych i instrumentów rozwoju (np. finansowych), podobnych do tych, które są 

przedsiębrane dla branży motoryzacyjnej z układami elektrycznymi. Instytut Lotnictwa deklaruje gotowość podjęcia 

inicjatywy opracowania koncepcji rozwoju MEA w naszym kraju, która stałaby się integralnym elementem Programu 

elektromobilności w Polsce. Koncepcja ta byłaby efektem wspólnych prac przedstawicieli różnych środowisk (w 

ramach stworzonego przez Ministerstwo Energii ekosystemu elektromobilności).  Uwagi wstępne - we wrześniu br. 

Ministerstwo Energii opublikowało dokument pt. Plan rozwoju elektromobilności w Polsce, który wpisuje się zarówno 

w tendencje strategiczne rozwoju krajów Unii Europejskiej, jak i opracowaną przez Ministerstwo Rozwoju Strategię na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Plan zakłada konieczność inwestowania w technologie sprzyjające elektromobilności 

Polaków (cz. II dokumentu), a w szczególności związane z rozwojem i upowszechnieniem elektrycznych samochodów 

i autobusów oraz z koniecznością rozbudowy właściwej infrastruktury. Zgodnie z przyjętymi w Planie założeniami 

pojęcie elektromobilności ograniczono do pojazdów kołowych. Biorąc jednak pod uwagę wypowiedź Siima Kallasa, 

Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, z 18. września 2014 roku, można zauważyć, że elektromobilność 

związana jest z szeroko rozumianymi technologiami, ułatwiającymi przestrzenne przemieszczanie się człowieka. Kallas 

wskazał na konieczność rozwoju technologii samochodów (uznając te pojazdy za idealne: czyste, ciche i bardziej 

ekonomiczne). Uznał elektryczne systemy transportu publicznego za pożądany kierunek rozwoju urbanistycznego 

państw oraz poszanowania środowiska. Jednak w prezentacji zagadnień związanych elektromobilnością nie ograniczał 

się tylko do rozwoju samochodów i autobusów o napędzie elektrycznym. Na elektromobilność należy spoglądać 

znacznie szerzej. Przemieszczanie się geograficzne człowieka obejmuje nie tylko wykorzystanie samochodów, 

autobusów, kolei, czy transportu wodnego. Jednym z kluczowych środków transportu we współczesnym świecie są 

usługi lotnicze, które mają najwyższe wartości wskaźnika RPK (Revenue Passenger Kilometers). Mając świadomość, 

Odrzucono 

 

Na tym etapie działania 

zostaną 

skoncentrowane na 

obszarach miejskich 

gdzie jest największy 

problem z tzw. niską 

emisją. W przyszłości 

jest możliwe 

rozszerzenie działań na 

inne pojazdy, w tym 

samoloty. 
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że 29% kosztów operacyjnych linii lotniczych związane są z opłatami za paliwo, a kolejne kilkanaście procent to opłaty 

środowiskowe, palącym staje się problem stworzenia takich technologii, które redukowałyby wysokie koszty 

funkcjonowania samolotów i stwarzałyby warunki do rozwoju masowości tego środka transportu. Co prawda, globalny 

sektor lotniczy jest odpowiedzialny tylko za 2% rocznej działalności człowieka, to jednak międzynarodowe normy 

nakazują redukcję poziomu produkcji CO2 do poziomu 1,5% w 2020 roku, a do 2050 roku poziom emisji powinien 

stanowić połowę wartości z 2005 roku. Powstała zatem konieczność koncentracji działań na nowych – innowacyjnych 

technologiach, które sprostałyby takim wymaganiom. Uznając za istotne stymulowanie rozwoju i konkurencyjności 

przemysłu lotniczego w UE (m.in. w ramach programu Smart, Green and Integrated Transport) podkreślono znaczenie 

działań w ramach B+R+I, w których oprócz kierunków prośrodowiskowych i dostępności transportu lotniczego, 

również znalazły się przedsięwzięcia nastawione na wzrost bezpieczeństwa transportu lotniczego. Dlatego od kilku lat 

w środowisku naukowym i przemysłowym rozwijana jest koncepcja More Electric Aircraft (MEA). Celem niniejszego 

opracowania jest wskazanie na konieczność uwzględnienia lotnictwa w Planie rozwoju elektromobilności w Polsce i 

nadanie działaniom na rzecz rozwoju technologii w ramach MEA właściwego znaczenia. Szczególnie, że Polska 

(Instytut Lotnictwa) może pochwalić się osiągnięciami docenianymi na świecie. Kierunki badań w zakresie MEA 

obranych przez Instytut Lotnictwa (ILOT) są efektem długotrwałej, multilateralnej współpracy naukowej zarówno z 

ośrodkami polskimi (np. Politechnika Warszawska), z krajów Unii Europejskiej (np. Clean Sky) oraz Stanów 

Zjednoczonych (Ohio State University). Istnieje zatem potrzeba wspierania działań badawczych i implementacyjnych 

w ramach MEA na poziomie rządowym, które staną się istotnym elementem realizacji polityki Rządu w obszarze 

elektromobilności, co przyczyni się do znacznego wzrostu konkurencyjności naszej gospodarki w skali 

międzynarodowej. More Electric Aircraft jest nową koncepcją zaawansowanej technologicznie generacji lotnictwa, w 

której zakłada się znacznie szersze wykorzystanie energii elektrycznej. Chodzi nie tylko o zastępowanie istniejących 

systemów hydraulicznych, czy pneumatycznych – lżejszymi i bardziej niezawodnymi urządzeniami elektrycznymi, ale 

(co bardziej istotne) o wykorzystanie urządzeń elektrycznych w systemach napędowych przyszłych statków 

powietrznych. Powoduje to zmniejszenie ciężaru statku powietrznego, kosztów jego użytkowania, ograniczenie zużycie 

paliwa, redukcję emisji gazów (w szczególności CO2 oraz NOx). Dodatkowo zredukowany zostanie hałas zespołu 

napędowego oraz całej maszyny. Przewiduje się, że w latach 2015-2019 rynek na statki powietrzne typu MEA będzie 

rósł 3,79% rocznie. Osiągnięcia badawcze realizowane w ramach MEA będą wykorzystywane w lotnictwie cywilnym, 

wojskowym oraz do bezzałogowych statków powietrznych (np. drony). Zagadnienia związane z MEA traktowane są na 

świecie jako priorytetowe, które mogą zmienić oblicze lotnictwa globalnego w ciągu najbliższych 15 lat. Stąd wiodące 

ośrodki badawcze na świecie poświęcają coraz więcej środków i uwagi na badania naukowe oraz możliwości ich 

implementacji w ramach MEA. Samoloty o napędzie elektrycznym projektowane są kompleksowo. Już w fazie 

projektowania uwzględnia się wykorzystanie systemu elektrycznego, a źródła energii i metoda konwersji energii w ciąg, 

będą odpowiednio dopasowane do misji przewidzianej dla samolotu. Dla napędu statku powietrznego, 

uwzględniającego wykorzystanie systemów elektrycznych,  można wyróżnić 6 różnych kombinacji połączenia, 

dostępnych obecnie (i realnych w użyciu) źródeł energii z metodami konwersji tej energii na ciąg: 

1. System w pełni elektryczny 

2. System hybrydowy: 

a. Hybrydowy zrównoleglony 

b. Hybrydowy seryjny 
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c. Hybrydowy seryjny zrównoleglony 

3. Turboelektryczny 

a. System w pełni turboelektryczny 

b. System turboelektryczny częściowo 

Najbardziej oczywistym wydaje się zastosowanie systemu w pełni elektrycznego czyli silnika elektrycznego 

wykorzystującego, jako źródło energii, akumulatory (ewentualnie ogniwa paliwowe). Podstawową zaletą takiego 

systemu jest wysoka sprawność konwersji energii - powyżej 90% w porównaniu do ok. 40% sprawności standardowego 

silnika ze spalaniem wewnętrznym. Napęd hybrydowy, jako źródło energii, wykorzystuje zarówno baterie, jak i paliwo 

kopalne. Natomiast energia jest konwertowana przez silnik elektryczny i silnik z wewnętrznym spalaniem. Podstawową 

zaletą jest w tym przypadku fakt korzystania ze źródła energii o wysokiej gęstości (paliwa lotniczego) oraz możliwość 

zastosowania mniejszego silnika spalinowego. Jest on wymiarowany dla parametrów lotu ustalonego, gdzie nie jest 

wymagana wysoka moc. Podczas zapotrzebowania na większy pobór mocy silnik spalinowy wspomagany jest przez 

silnik/i elektryczne, które czerpią energię z baterii.  Napęd hybrydowy nie będzie miał takiej gęstości mocy jak napęd 

konwencjonalny. Dzieje się tak ze względu na dodatkowe komponenty elektryczne, które zwiększają masę systemu 

napędowego. Dlatego ważne jest wykorzystanie innych zalet wynikających z zastosowania urządzeń elektrycznych. 

Istotna zaletą urządzeń elektrycznych jest możliwość swobodnej dystrybucji energii elektrycznej w obrębie samolotu. 

Otwiera to drogę dla implementacji dalszych urządzeń mogących znacznie poprawić sprawność napędu, albo jego 

innych właściwości pożądanych dla danego typu misji (np. możliwość zastosowania rozdystrybuowanego – 

rozdzielonego – napędu, który ma znacznie dla zwiększenia sprawności i wysokiej redundancji - ważnej ze względów 

bezpieczeństwa). Dodatkowo zastosowanie urządzeń elektrycznych umożliwia zastosowanie zasysania warstwy 

przyściennej redukując tym samym opory aerodynamiczne i zwiększając sprawność samego napędu. Ze względu na 

niską gęstość energii dostępnej w bateriach i konieczność transportu ich podczas faz lotu, gdy nie są wykorzystane, 

zasadne jest projektowanie statków powietrznych zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem (dokładne określenie misji, 

jaką samolot ma realizować), przewidzenie jego zapotrzebowania na dodatkową energię z baterii oraz zbilansowanie 

energetyczne i masowe całego systemu. W zakresie tego typu analiz Instytut Lotnictwa ma szerokie doświadczenie i 

kompetencje, potwierdzone w wielu zrealizowanych projektach. Ostatnią metodą konwersji jest zastosowanie napędu 

turboelektrycznego. Jest on bardzo zbliżony do układu hybrydowego z tą tylko różnicą, że nie wykorzystuje 

dodatkowego źródła energii w postaci baterii i korzysta jedynie z paliwa. W tym przypadku system elektryczny 

sprowadza się właściwie do roli „przekładni elektrycznej”, która umożliwia (podobnie jak w przypadku systemu 

hybrydowego) zastosowanie rozdystrybuowanego (rozdzielonego) systemu napędowego i zasysania warstwy 

przyściennej. Główną przewagą układu turboelektrycznego nad hybrydowym jest (przy obecnym poziomie gęstości 

energii baterii) znacznie mniejsza masa źródła energii (samego paliwa). System napędowy jest cięższy, ponieważ silnik 

z wewnętrznym spalanie musi być wymiarowany dla warunków maksymalnego zapotrzebowania na moc. Jednak nie 

ma potrzeby transportu ciężkich baterii. Dzięki temu możliwość zastosowania systemu turboelektrycznego nie jest 

zależna od postępu technologii akumulatorów drugiego rodzaju (baterii). Według amerykańskiej National Academy of 

Science architektura napędu turboelektrycznego umożliwi w niedalekiej przyszłości (za 15-20 lat) zastosowanie 

komponentów elektrycznych w statkach powietrznych transportu regionalnego oraz wąskokadłubowych. Taki zabieg 

spowoduje ograniczenie emisji spalin i zmniejszenie energochłonności misji. Zastosowanie systemu z napędem 

turboelektrycznym otwiera duże możliwości szczególnie dla mniejszych jednostek zwiększając ich sprawność. Napędy 
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elektryczne znalazły szerokie zastosowanie w budowie samolotów małych i średnich krótkiego zasięgu. Coraz częściej 

systemy elektryczne zastępują dotychczasowe systemy hydrauliczne, czy pneumatyczne. Do najbardziej 

zaawansowanych technologicznie statków powietrznych zaopatrzonych w systemy elektryczne należą m.in. Pipistrel 

Panthera i Airbus E-Fan. Pierwszy z nich to 4-osobowy samolot z czterema typami napędu: silnik benzynowy Lycoming 

IQ-390 oraz IO-540-V, diesel, hybrydowy zespół napędowy oraz całkowicie elektryczny. Ten ostatni system 

charakteryzuje się większą ekonomicznością (mniejsze zużycie paliwa), niższym poziomem hałasu, przy minimalnym 

poziomie emisji. Samoloty te są przeznaczone na podróż o dystansie ok. 400 km. Natomiast Airbus E-Fan został 

opracowany i zbudowany przez konsorcjum EADS. Samolot przeznaczony jest na podróż trwającą ok. 140 minut. W 

2015 roku samolot ten przebył kanał La Manche. W ostatnich kilku latach wprowadzono kilkadziesiąt ulepszeń 

poprawiających parametry techniczne statku powietrznego (wzrost napięcia z 270V do 400V, redukcja ciężaru baterii, 

poprawa zasięgu lotu, poprawa bezpieczeństwa i kontroli lotu). W 2016 Airbus zaprezentował model E-Fan 2.0 - seryjny 

samolot elektryczny. Będzie on oblatywany dopiero w 2017 roku i jest przeznaczony do celów szkoleniowych. Będzie 

on zdolny przelecieć przez ok. 2 godzin z maksymalną prędkością 220 km/h. Planuje się, że w 2019 roku będzie 

zaprezentowana wersja 4.0 (czteromiejscowa, z czasem latania do 3,5 godz. z zerową emisja CO2). Mnogość i 

częstotliwość ulepszeń w elektrycznych statkach powietrznych świadczy o znacznym tempie postępu technologicznego 

w tym obszarze, kierunku konkurowania na rynku lotniczym oraz rosnącym popycie na tego typu samoloty, przy 

zaostrzających wymaganiach technicznych i środowiskowych. Koncepcja elektromobilności zakłada przejście 

użytkowników pojazdów na te - wykorzystujące systemy elektryczne (włącznie z napędem). Jest to związane z 

ograniczeniem niekorzystnych efektów użytkowania głównie samochodów i środków masowego transportu (np. 

autobusów), a w szczególności emisji CO2, NOx (i innych gazów), czy hałasu. W tym celu Ministerstwo Energii 

przewiduje stworzenie właściwego ekosystemu elektromobilności, który będą współtworzyły: jednostki naukowo-

badawcze, przemysł, NGO, instytucje finansowe oraz administracja. Biorąc pod uwagę koncepcję MEA należy 

podkreślić, iż doskonale wpisuje się ona w Program elektromobilności w Polsce. Uwzgledniając prognozy co do 

wzrostu zamożności społeczeństwa krajów Unii Europejskiej, które przewidują wzrost w 2019 o ok. 40% w porównaniu 

z poziomem z 2014 roku (co będzie miało swoje przełożenie na mobilność mieszkańców oraz firm europejskich), należy 

się spodziewać wzrostu popytu na małe samoloty prywatne, w tym o napędzie elektrycznym. Wszak wiele części i 

rozwiązań technicznych dla lotnictwa jest produkowanych w Polsce. Rozwój przemysłu lotniczego należy do 

strategicznych w polityce rządu wyrażonym w dokumencie pt.: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wraz z 

rozwojem małych i średnich samolotów o systemach elektrycznych (bądź hybrydowych) również będą rozwijały się 

miasta, co jest zgodne z koncepcją inteligentnych miast (smart city), opartych na innowacyjności, współpracy i 

usieciowieniu (m.in. poprzez tworzenie systemu małych lotnisk) oraz integracji różnych sfer życia. Wyzwaniem 

umożliwiającym włączenie powietrznego transportu do Zintegrowanego Systemu Transportowego jest rewitalizacja 

lotnisk lokalnych, dostosowując je do przewidywanych potoków pasażerskich – co oznacza, że nie ma uzasadnienia 

budowy nowych regionalnych lotnisk z przewymiarowaną infrastrukturą pozwalającą na wykonywanie lotów 

„transkontynentalnych”. Wprowadzenie nowych technologii zwłaszcza dotyczących ograniczenia hałasu jak również 

zapewnienie efektywności energetycznej nowym środkom transportu pozwoli również na budowę „lądowisk” 

(transport nodes) spełniających warunki programu smart cities, jak również smart regions. Takie podejście doskonale 

wpisuje się w priorytetowe działania rządowe w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, związane z 

niwelacją dysproporcji cywilizacyjnych między regionami kraju (tzw. Wschodnia Ściana Polski), a w szczególności w 
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wymiarze społecznym i gospodarczym. Do realizacji koncepcji smart region oraz tworzenia sieci transportowej, opartej 

na lotniskach regionalnych niezbędne są statki powietrzne z grupy MEA. Samolot elektryczny wpisuje się również w 

plan Komisji Europejskiej pt.: „Flightpath 2050”, którego celem jest redukcja emisji CO2 przez samoloty o 75%, NOx 

o 90% oraz hałasu o 65% w stosunku do standardów przyjętych w 2000 roku. Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że 

różnice rozwojowe poszczególnych branż między Polską a krajami tzw. starej Unii Europejskiej bardzo szybko są 

niwelowane. Oznacza to, że należy się spodziewać wzrostu powszechności użytkowania małych samolotów w Polsce 

(w tym o systemach elektrycznych). Ponadto systemy elektryczne nie dotyczą wyłącznie samolotów małych. 

Prowadzone są już prace przez Airbusa nad samolotem 90-osobowym z systemem elektrycznym, a niektóre rozwiązania 

takiego systemu zostały już wprowadzone przez Boeinga w samolocie 787. Biorąc pod uwagę zaostrzające się 

międzynarodowe wymogi środowiskowe i technologiczne dotyczące lotnictwa oraz analogie rozwojowe branży 

motoryzacyjnej o napędzie elektrycznym wydaje się wręcz koniecznością włączenia koncepcji MEA do Programu 

elektromobilności w Polsce. Instytut Lotnictwa już od kilku lat prowadzi badania nad MEA. Badania są prowadzone 

samodzielnie oraz we współpracy w ramach umów dwustronnych (np. z Ohio State University, czy Politechniką 

Warszawską) oraz powiązań multilateralnych (np. w ramach EREA, program Clean Sky). Instytut Lotnictwa należy do 

wiodących ośrodków badawczych podejmujących kwestie MEA nie tylko w kraju, ale również w skali 

międzynarodowej. Osiągnięcia Instytutu w tym zakresie są uznawane przez inne ośrodki badawcze na świecie, które 

wykazują duże zainteresowanie współpracą nad MEA z ILOT. W rekomendacjach National Academy of Science oraz 

NASA wręcz wskazano na konieczność inwestowania w badania naukowe oraz na wagę przyspieszonej komercjalizacji 

ich wyników. Uznając rozwój MEA za strategiczny kierunek w lotnictwie zarówno ośrodki badawcze na świecie, jak i 

przemysł globalny (szczególnie Boeing, Airbus, Siemens, Honeywell International, Bombardier, Thales Group, 

Raytheon, Safran) oraz agendy rządowe (np. NASA) intensyfikują swoje działania oraz wydatki na badania w tym 

zakresie. W ramach realizacji koncepcji zastosowania urządzeń elektrycznych do napędu statków powietrznych w 

Instytucie Lotnictwa (we współpracy z Ohio State University) prowadzony jest projekt, którego celem jest analiza 

możliwości zastosowania systemów w pełni elektrycznych, hybrydowych i turbo elektrycznych. Głównym zadaniem 

projektu jest stworzenie narzędzi, które umożliwiłyby modelowanie różnych rodzajów architektury systemu 

napędowego oraz przeprowadzenie bilansu energetycznego i masowego całego płatowca (razem z układem napędowym 

i źródłem zmagazynowanej energii). Celem takich analiz jest możliwość zweryfikowania opłacalności zastosowania 

danego układu dla pożądanego typu statku powietrznego oraz misji, jaką ma realizować. Równolegle prowadzony jest 

inny projekt, którego celem jest opracowanie skutecznej metody zarządzania i dystrybucji energii w hybrydowych 

systemach zasilania statków powietrznych. Metoda ta polega na minimalizacji zużycia energii niezbędnej do realizacji 

określonego profilu misji z jednoczesną redukcją emisji spalin i poziomu hałasu. Takie rozwiązanie, poprzez 

opracowanie koncepcji nowych algorytmów sterowania dla systemów zasilania zorientowanych na funkcje 

energooszczędne, spowoduje poprawę sprawności systemu oraz zwiększenie zasięgu lotu bez pogorszenia osiągów 

statku powietrznego. Wymienione prace znajdą zastosowanie przy budowie demonstratora technologii - ultralekkiego 

samolotu szkoleniowego o napędzie elektrycznym, który jest obecnie projektowany w Instytucie Lotnictwa. Dodatkowo 

w ILOT prowadzone są prace nad zastąpieniem tradycyjnych systemów pokładowych projektami wykorzystującymi 

układy elektryczne. Najlepszym przykładem jest tu projekt hamulca o napędzie elektrycznym pozwalający na redukcję 

masy, uzyskanie płynnej ciągłej pracy oraz dostosowanie charakterystyki sterowania jeśli porównamy go z 

tradycyjnymi hydraulicznymi rozwiązaniami. Instytut Lotnictwa może poszczycić się znacznymi osiągnięciami w 
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zakresie projektowania i budowy lekkich statków powietrznych, które odpowiadają wymogom MEA. W roku 1994 

zainicjowano w ILOT Program Samolotów Lekkich i Bezpieczeństwa, z myślą o wykreowaniu polskiej specjalności w 

warunkach nowych realiów gospodarczych. Realizacja tego programu pozwoliła na opracowanie konstrukcji, 

technologii patentów i publikacji. Przykładem realizacji tych prac samolot kompozytowy I-23, zrealizowany od 

pierwszej kreski, aż do uzyskania certyfikatów dopuszczających do użytkowania wydanych przez Urząd Lotnictwa 

Cywilnego i potwierdzonych przez Europejską Agencję Lotnictwa EASA. Samolot ten służył do szkolenia młodych 

pilotów dla linii lotniczych realizowanych przez Rzeszowski Ośrodek Szkolenia Pilotów; wykorzystywany jest również 

jako „walidator” nowych technologii realizowanych w projektach Europejskich takich jak SOFIA (FP6) czy ESPOSA 

(FP7). I-23 i jego wersja z silnikiem turbinowym jest najbardziej dojrzałym członkiem rodziny samolotów STMS 

(Systemem Transportu Małymi Samolotami) [System Transportu Małymi Samolotami stanowi zbiór elementów i 

procesów w skład, którego wchodzą: oferta usług przewozowych w zakresie przewozu osób transportem lotniczym 

realizowanym w różnych formach organizacyjnych, małe statki powietrzne 4-19-miejscowe, z zróżnicowanym napędem 

(tłokowym, turbinowym, turboelektrycznym, hybrydowym), lokalne i regionalne lotniska i ich infrastruktura, systemy 

zarządzania i kontroli ruchu powietrznego, systemy informatyczne i logistyczne do zarządzania czynnikami procesu 

transportowego]. Strategicznym celem opracowania i wdrożenia STMS jest zapewnienie szybkiego środka transportu, 

a przez to zrównoważonego rozwoju regionom oddalonym od głównych szlaków komunikacyjnych i zapobiegania ich 

peryferyzacjii i wykluczeniu społecznemu. Funkcjonowanie STMS opiera się na scentralizowanym systemie 

logistycznym, opartym na systemach  lokalizacji pozycji samolotów GPS i bieżącego monitoringu parametrów procesu 

transportowego, wykorzystując najnowsze technologie informatyczne, nawigacji satelitarnej, komunikacyjnej i  

transmisji danych, w tym sieć internetową i telefonii komórkowej GSM. Konsekwencją realizacji Programu Samolotów 

Lekkich i Bezpieczeństwa jest wprowadzenie tej tematyki do Europejskiej Przestrzeni Badawczej – przez realizację 

europejskich projektów, w których Instytut Lotnictwa był koordynatorem: EPATS FP6 (European Personal Air 

Transportation System -10 partnerów), SAT-Rdmp FP7 (Small Air Transport – Roadmap – 14 partnerów). 

Uwieńczeniem tej działalności jest decyzja Komisji Europejskiej o włączeniu SAT (Small Air Transport) do Programu 

Clean Sky 2 i uznanie, że małe samoloty (4-19 pasażerów) mają istotną rolę do wypełnienia przy realizowaniu 

Europejskiej Strategii Lotnictwa Fligh Path 2050, a zwłaszcza przy realizacji jej społecznego wyzwania 

zapewniającego, że do 2050 roku 90% obywateli Unii Europejskiej będzie mogło wykonywać podróże na jej obszarze 

w przeciągu 4 godzin od drzwi do drzwi co pozwoli na realizacje m. in podróży służbowej w ciągu jednego dnia. 

Wdrożenie projektów realizowanych w ILOT przyczyni się do upowszechnienia transportu opartego o małe samoloty 

o napędzie elektrycznym i obniżenia kosztów ich eksploatacji. Pozwoli to m.in. wyeliminować stacje dystrybucji paliw 

z lotnisk miejskich i zastąpienie ich stacjami ładowania i magazynowania akumulatorów. Może to również przynieść 

korzyści związane ze stabilizacją sieci elektroenergetycznej – akumulatory na lotniskach mogą być bowiem ładowane 

w nocy gdy zapotrzebowanie na energię jest niższe niż jej produkcja. 

Wnioski – Rekomendacje  

 Trudno przecenić znaczenie prac nad MEA dla rozwoju lotnictwa na świecie oraz dla konkurencyjności 

międzynarodowej gospodarki polskiej. Dotychczasowe osiągnięcia badawcze Instytutu Lotnictwa w zakresie MEA oraz 

duże zainteresowanie przemysłu i innych ośrodków na świecie upewniają co do właściwego kierunku poszukiwań i 

rozwiązań badawczych. 
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 Jednocześnie rozwiązania technologiczne wykorzystujące systemy elektryczne w lotnictwie mają swoje 

pozytywne skutki środowiskowe, społeczne, finansowe, gospodarcze i wizerunkowe dla Polski.  

 Analizując argumenty związane z systemami elektrycznymi w lotnictwie Instytut Lotnictwa proponuje 

następujące kierunki działań: 

 Wpisanie koncepcji i rozwiązań MEA do Programu elektromobilności w Polsce. Instytut Lotnictwa 

deklaruje gotowość podjęcia inicjatywy opracowania koncepcji rozwoju MEA w naszym kraju, która 

stałaby się integralnym elementem Programu elektromobilności w Polsce. Koncepcja ta byłaby efektem 

wspólnych prac przedstawicieli różnych środowisk (w ramach stworzonego przez Ministerstwo Energii 

ekosystemu elektromobilności).  

 Stworzenie warunków organizacyjnych i instrumentów finansowych (podobnych do rozwiązań dla 

samochodów i autobusów elektrycznych) wspierających rozwój działań w ramach MEA. Ważnych 

stymulatorem byłaby międzyresortowa współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego (projekty NCBiR) i innych podmiotów ekosystemu mobilności.   

 Wspieranie procesów i zjawisk towarzyszących rozwojowi MEA (podobnych do motoryzacji). Dla 

przykładu wspieranie kształcenia pilotów na małych samolotach o napędzie elektrycznym (co jest zgodne 

z tendencjami światowymi), wspieranie produkcji małych samolotów z systemami elektrycznymi (bądź 

hybrydowymi).  

 Wspieranie budowania infrastruktury dla lotnictwa o systemach elektrycznych.  

 Wspieranie prywatnych przewoźników transportu lokalnego, chcących budować swoją flotę na małych i 

średnich samolotach, wykorzystujących systemy elektryczne i hybrydowe.  

106. Polska Organizacja 

Przemysłu i Handlu 

Naftowego 

W dokumencie wielokrotnie podkreśla się, że „rozwój elektromobilności stwarza realne perspektywy poprawy jakości 

powietrza w Polsce”. Zgodnie z danymi FuelsEurope (komunikat z dnia 8 września 2016 r. 

(www.fuelseurope.eu/mediaroom/72/54/Press-Release-FuelsEurope-Vision-Paper-on-the-Future-of-Transport) 

obecnie transport jest odpowiedzialny za 27% procent emisji GHG w UE. Można doprowadzić do obniżki tego 

wskaźnika, jak też emisji związków azotowych, poprzez wykorzystanie zaawansowanych paliw, smarów, wreszcie 

odpowiednią organizację ruchu, która zmniejszy zanieczyszczenia powstające w związku z hamowaniem, zużyciem 

opon etc. Przy promowaniu poszczególnych rozwiązań w zakresie wyboru rozwiązań technicznych w transporcie 

powinna być zachowana neutralność, a decyzje powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o rzetelne badania 

naukowe. Dlatego uważamy, że przy wyliczaniu ekologicznych zalet samochodów elektrycznych należy uwzględniać 

nie tylko emisje przy spalaniu końcowym, ale łączną emisję zanieczyszczeń tych pojazdów w całym łańcuchu życia tj. 

w fazie produkcji, eksploatacji i utylizacji. Przeprowadzone przez instytucje naukowe z Norwegii w roku 2102 badania 

potwierdzają bowiem, że łączna emisyjność samochodów elektrycznych może być wyższa niż ich odpowiedników 

spalinowych. Zakładamy jednak, iż działania badawczo–rozwojowe prowadzone przez podmioty naukowo–techniczne 

w ramach planu rozwoju elektromobilności w Polsce, przyczynią się w średniej lub długiej perspektywie do 

zmniejszenia tego rodzaju emisyjności pojazdów EV. Uważamy, że wraz z wdrażaniem kolejnych rozwiązań e-mobility 

należy zwiększyć ilość akcji informacyjnych odnośnie do aspektów bezpieczeństwa dotyczących użytkowania tych 

pojazdów (zasilanie napędów pojazdów wysokim napięciem elektrycznym) oraz postępowania w trakcie zdarzeń 

drogowych (wypadków) z ich udziałem (możliwość porażenia prądem o wartościach niebezpiecznych dla zdrowia i 

Przyjęto do 

wiadomości 

http://www.fuelseurope.eu/mediaroom/72/54/Press-Release-FuelsEurope-Vision-Paper-on-the-Future-of-Transport
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życia, samozapłon ogniw akumulatora HV). Sugerujemy aby powyższe kwestie uwzględnić w zakresie ETAPU II: 

2019-2020 w katalogu dobrych praktyk komunikacji społecznej w zakresie elektromobilności. 

107. Polska Organizacja 

Przemysłu i Handlu 

Naftowego 

Według przeprowadzonych wstępnych analiz,  wsparciem dla rozwoju e-mobilności, może być stworzenie 

mechanizmów prawnych, dzięki którym podmioty zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego będą 

zainteresowane zaangażowaniem w rozwój infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Dyrektywa 

2015/1513/WE definiując cel dla energii odnawialnej w transporcie, zarówno w zakresie licznika jak i mianownika, 

mówi bowiem również o energii elektrycznej. W dotychczasowym brzmieniu ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych, przy definicji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) i określeniu obowiązków nakładanych na podmioty 

zobowiązane do realizacji NCW, brak jest uwzględnienia tych zapisów. Należy zatem w przywoływanych definicjach 

konsekwentnie rozszerzyć zarówno licznik jak i mianownik o energię elektryczną stosowaną w pojazdach 

samochodowych, sprzedawaną odbiorcy końcowemu przez podmioty zobowiązane do realizacji NCW. 

Odrzucono 

 

Powrót do dyskusji 

możliwy jest na etapie 

ustawy o 

elektromobilności i 

paliwach 

alternatywnych w 

transporcie. 

108. Polska Organizacja 

Przemysłu i Handlu 

Naftowego 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe uwagi do konsultowanego dokumentu. Sugerujemy zmienić niektóre zapisy lub 

uzupełnić treść o następujące elementy: Definicję paliw alternatywnych. W treści dokumentu wspomina się o CNG, 

LNG, energii elektrycznej dla potrzeb transportowych jako paliwach alternatywnych, natomiast pominięto temat 

wykorzystania wodoru do napędzania aut elektrycznych szczególnie, że wspomina o tym Dyrektywa 2014/94/UE w pkt 

27 i dalszych. Szczególnie kierunek wykorzystania wodoru w transporcie publicznym,  t.j.  autobusach z napędem 

elektrycznym wspomaganych ogniwami paliwowymi, jest szansą rozwój elektromobilności  i wykorzystania wodoru w 

transporcie. W konsultowanym planie wspomniano o możliwości instalowania razem ze stacjami punktów ładowania 

stacji tankowania LNG/CNG, a pominięto możliwość instalowania również punktów tankowania wodoru do 

samochodów typu FCEV. Definicję pojazdu elektrycznego wyposażonego w ogniwa paliwowe (FCEV - fuel cell 

electric vehicle). 

Odrzucono 

 

Świadomie nie 

wspomniano o 

wodorze, gdyż 

potencjał rozwoju 

polskiego przemysłu w 

oparciu o ogniwa 

wodorowe jest niższy 

niż w przypadku 

napędu czysto 

elektrycznego. Przy 

ograniczonych 

środkach zdecydowano 

się na rozwiązanie 

bardziej 

perspektywiczne. 

109. Polska Organizacja 

Przemysłu i Handlu 

Naftowego 

Sektor energii jest definiowany jako szersze pojęcie niż tylko elektroenergetyka, obejmujące m.in. branżę rafineryjną.  

W warunkach sukcesu stworzenia ekosystemu rozwoju elektromobilności (na stronie 15) wymieniono potrzebę 

powstania funduszu private equity i inwestycji, które będą mogły być z niego   finansowane,  jednak w załączniku nr 3 

„działania wykonawcze w ramach obszaru interwencji” zawarta jest informacja o „rozważeniu powołania funduszu”. 

Konsultowany plan rozwoju elektromobilności nie wskazuje także szczegółowych źródeł finansowania i konkretnych 

programów, względem których potencjalny inwestor mógłby „dopasować” swoje plany rozwojowe.   

Przyjęto do 

wiadomości  

 

W następstwie 

rozwiązań wskazanych 

w Planie toczą się 

prace nad ustawą o 

elektromobilności i 

paliwach 

alternatywnych w 

transporcie oraz 



52 
 

programami 

finansowymi, które 

będą zawierały 

szczegóły ważne dla 

inwestorów. 

110. Polska Organizacja 

Przemysłu i Handlu 

Naftowego 

Obecnie na świecie prym wiedzie kilka wiodących koncernów motoryzacyjnych, takich jak GM, VW, Daimler, FCA, 

Toyota. Zdominowali oni światowy rynek ze względu na prowadzone od dawna procesy konsolidacyjne, zaawansowane 

zaplecze badawcze i gigantyczne koszty na wdrożenia nowych rozwiązań, a także ustaloną renomę. W obszarze 

pojazdów elektrycznych pojawili się nowi gracze, tacy jak Apple czy Telsa, posiadający olbrzymi potencjał naukowy 

oraz zasoby finansowe. Polska nie dysponuje ani takimi zasobami, ani zapleczem w obszarze badań i rozwoju, a 

przekonanie zagranicznych odbiorców do zakupu zaawansowanych technicznie urządzeń polskiej produkcji może 

potrwać dekady (vide przykład Korei Południowej czy Chin). Inną kwestią jest to, że trudno jest obecnie określić tempo 

rozwoju e-mobility oraz tego, jakie rozwiązanie ostatecznie zdominuje rynek. Barierą w rozwoju e-mobility w Polsce 

będzie na pewno ograniczony potencjał nabywczy klientów w Polsce, a co za tym idzie ograniczony rynek wewnętrzny. 

Wejście na rynki zagraniczne w obszarze elektrycznych pojazdów osobowym zetknie się z barierą popytu – 

warunkowaną również produkcją przez wytwórców, nie mających ustalonej marki wśród światowych odbiorców. 

Dlatego też w Planie należałoby skoncentrować się na rozwoju i produkcji w obszarach, gdzie konkurencja jest 

mniejsza, a doświadczenie polskich producentów większe, czyli produkcji autobusów elektrycznych, ew. małych 

pojazdów dostawczych, których celem byłoby zaopatrzenie centrów miast. W Planie powinny zostać podane założenia 

liczbowe na jakich opiera się jego budowa wraz z określeniem źródłem ich pochodzenia.  

Przyjęto do 

wiadomości 

 

W Planie nie określa 

się segmentu 

pojazdów, które są w 

obszarze 

zainteresowania, ale 

naturalnie pierwszy 

krok to rozwój 

autobusów 

elektrycznych. 

111. Polska Organizacja 

Przemysłu i Handlu 

Naftowego 

W dokumencie przedstawiono także ciekawą koncepcję wykorzystania  pojazdów elektrycznych jako zasobników 

energii do bilansowania systemu elektroenergetycznego. Jednocześnie bardzo mało wspomniano na temat systemu 

zarządzania wspomnianym systemem. W artykule pt. Na kłopoty z ładowaniem (Energetyka cieplna i zawodowa nr 

4/2016) autorzy przedstawili bardzo interesującą koncepcję budowy innowacyjnego systemu sterowania popytem aut 

typu plug-in na energię elektryczną. Według przedstawionej koncepcji samochody zostałyby wyposażone w specjalne 

oprogramowanie, które we współpracy z systemem sterowania przesyłem energii (po podłączeniu samochodu do punktu 

ładowania) przekaże do wskazanego dystrybutora informację o gotowości do ładowania i wielkości zapotrzebowania. 

Dystrybutor energii znając obciążenie sieci będzie miał możliwość wyboru optymalnego momentu rozpoczęcia 

ładowania oraz jego intensywności, tak aby jak najlepiej zbilansować system elektroenergetyczny. Właściciel 

ładowanego pojazdu będzie miał wybór czy chce rozpocząć ładowanie „na żądanie”, czy też pozostawić decyzję 

systemowi uzyskując przy tym niższą cenę za energię elektryczną potrzebną do naładowania auta. Rysunek nr 1 na 

stronie 6 przestawia wykres z naniesionym zapotrzebowaniem powiększonym o udział 1 mln aut elektrycznych, dopiero 

od godziny 24.00. Bez systemu sterowania momentem rozpoczęcia ładowania  np. o którym mowa wyżej użytkownik 

podłączy samochód już o godz. np. 18tej po powrocie z pracy lub 7-mej ramo na parkingu zakładowym. Przyjęcie do 

obliczeń założenia, (strona 12 konsultowanego dokumentu), że średni roczny przebieg samochodu w Polsce wynosi 

jedyne 8,5 tys. km jest zbyt zachowawcze – użytkownicy pokonujący rocznie tak mały dystans raczej nie będą 

zainteresowani zmianą auta na elektryczne. 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Na tym etapie 

Ministerstwo Energii 

nie przesądza, w 

którym kierunku 

rozwinie się regulacja i 

technologia, jednak 

opisany scenariusz jest 

prawdopodobny. 
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112. Polska Organizacja 

Przemysłu i Handlu 

Naftowego 

Odnośnie do pkt III.3 – rozdział Inteligentna sieć zintegrowana z rynkiem pojazdów  - Proponuje się rozwiniecie idei 

lokalnych instalacji zasobników energii elektrycznej o instalacje  hybrydowe  tj. rozwiązania instalacji 

wykorzystujących energię OZE do wytwarzania wodoru i poprzez jego magazynowanie wykorzystanie do generacji 

energii elektrycznej. W okresach zwiększonego zapotrzebowania lub właśnie do ładowania wspomnianych zasobników 

energii elektrycznej. Uważamy że w załączniku nr 1 dotyczącym proponowanych działaniach wykonawczych brakuje 

informacji o wsparciu dla zadań związanych z „wodoryzacją” transportu (budowa odpowiedniej infrastruktury, przepisy 

i regulacje prawne, opłaty taryfowe , dopłaty do ceny wodoru itp.) oraz uruchomieniem pilotażowych projektów 

wdrożenia komunikacji miejskiej w oparciu o autobusy elektryczne z ogniwami paliwowymi.Proponujemy, aby rozwój 

systemów car-poolingu i car-sharingu czy wspólnej infrastruktury dla zasilania pojazdów elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym oprzeć na doświadczeniach firm z branży rafineryjnej oraz zmodyfikowanej na te 

potrzeby istniejącej już krajowej infrastrukturze paliw tradycyjnych. Tak, jak podano na stronie 28 konsultowanego 

dokumentu „instalowanie punktów ładowania razem ze stacjami tankowania LNG/CNG pozwoli obniżyć koszty 

inwestycyjne, a jednocześnie ma uzasadnienie z punktu widzenia konieczności rozwoju różnych paliw alternatywnych”. 

Wykorzystanie obecnej (szczególnie korzystne jest tu położenie stacji paliwowych wzdłuż głównych szlaków 

komunikacyjnych oraz w głównych miastach Polski) do zbudowania sieci punktów ładowania samochodów 

elektrycznych oraz zapewnienia dostępności innych nośników energii – w tym LNG/ CNG/ H2, a także paliw 

tradycyjnych jest naturalnym kierunkiem rozwoju mobilności opartej na zrównoważonym rozwoju.  

Odrzucono 

 

Świadomie nie 

wspomniano o 

wodorze, gdyż 

potencjał rozwoju 

polskiego przemysłu w 

oparciu o ogniwa 

wodorowe jest niższy 

niż w przypadku 

napędu czysto 

elektrycznego. Przy 

ograniczonych 

środkach zdecydowano 

się na rozwiązanie 

bardziej 

perspektywiczne. 

113. Polska Organizacja 

Przemysłu i Handlu 

Naftowego 

Uważamy, że niezbędne byłoby także zdefiniowanie odpowiedniego programu umożliwiającego zaangażowanie firm 

paliwowych w rozwój przyszłej sieci dystrybucji, a także opracowanie takich rozwiązań prawno-finansowych aby 

koszty inwestycyjne związane z modernizacją nie były ponoszone wyłącznie przez przedsiębiorców, którzy będą 

zarządzać nową infrastrukturą. Stowarzyszenie FuelsEurope  zwraca uwagę na to, że obecnie 94% transportu na świecie 

zasilane jest paliwami rafineryjnymi, które przez najbliższe dekady pozostaną głównym środkiem energii w transporcie. 

Również w tym komunikacie podkreśla się, że emisyjność poszczególnych rodzajów energii powinna być liczona w 

całym łańcuchu wydobycia, produkcji i konsumpcji. Omawiany plan kładzie nacisk na rozwój elektromobilności w 

Polsce jako alternatywy dla obecnie istniejących pojazdów spalinowych, które są podstawowym odbiorcą produktów 

wytwarzanych przez krajowe rafinerie. Z punktu widzenia firm członkowskich POPiHN  rozwój elektromobilności 

będzie wiązać się ze zmniejszeniem roli i udziału sektora paliw tradycyjnych, a co za tym idzie zmniejszeniem 

dochodów Państwa pochodzących z produkcji paliw i ich sprzedaży. Wartość sprzedaży detalicznej paliw silnikowych 

w Polsce w 2015 r. została oszacowana na 86 miliardów złotych. Z zapłaconych podatków (akcyzy, VAT, opłaty 

paliwowej) do budżetu państwa wpłynęło około 45 miliardów złotych, co stanowi prawie 50% dochodów podatkowych 

państwa. Ten czynnik również powinien być uwzględniony w planach rozwoju sektora e-mobility. Plan nadaje i 

przyspiesza realizację trendu wypierania samochodów spalinowych przez samochody elektryczne wymusza to 

przygotowanie alternatywnych strategii rozwoju i dostosowawczych przez przedsiębiorstwa przerabiające ropę naftową. 

Konieczne jest zatem, naszym zdaniem uwzględnienie i opracowanie odpowiedniego programu dostosowawczego dla 

przedsiębiorstw rafineryjnych, umożliwiającego stopniową i „bezbolesną” restrukturyzację w kierunku dziedzin 

bardziej rozwojowych. Przedstawiając powyższe uwagi, liczymy że prowadzone prace nad rozwojem krajowego rynku 

elektromobilności będą prowadzone w sposób zrównoważony i efektywny ekonomicznie wobec innych branż 

gospodarki. Mamy nadzieję, że firmy z branży rafineryjnej będą dalej mogły się rozwijać, zaś  bilans strat i zysków 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Intencją Ministerstwa 

Energii jest 

zaangażowanie sektora 

paliwowego w rozwój 

elektromobilności, co 

da mu szansę na płynne 

zmienianie struktury 

przychodów z paliw 

tradycyjnych na paliwa 

alternatywne, z 

założeniem, że proces 

ten będzie następował 

stopniowo. 
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związanych z rozwojem nowych sektorów gospodarki zostanie uwzględniony przez Ministerstwo Energii w dalszych 

planach i strategiach dotyczących krajowego sektora energii.   

114. Krajowa Izba Paliw 

Alternatywnych 

W przypadku paliw transportowych niezależnie od rodzaju (płynne, gazowe, energia elektryczna) zgodnie z 

Dyrektywami Unii Europejskiej najwyższym kryterium ich oceny jest poziom ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych realizowany w paliwie finalnym. Ową emisję liczymy w całym cyklu życia, począwszy od uzyskania 

paliwa poprzez jego transport, dystrybucję, dostosowanie do wymagań rynkowych łącznie ze stratami na wszystkich 

etapach. W przypadku zastąpienia paliwa płynnego energią elektryczną istotne jest uwzględnienie sprawności 

przetworzenia nośnika energii w energię użyteczną mechaniczną i cieplną wykorzystywaną w transporcie. Istotne mogą 

być również straty związane z przesyłem, przetworzeniem i magazynowaniem energii elektrycznej w pojeździe 

transportowym. W związku z tym istnieje potrzeba wykonania obliczeń i określenia warunków, w których zastąpienie 

paliwa płynnego energią elektryczną doprowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dla zasygnalizowania 

tego problemu należy porównać następujące dane: 

1. Emisja dla paliw transportowych 83,8 gCO2eq/MJ; 

2. Emisja dla energii elektrycznej wytwarzanej w UE 127 gCO2eq/MJ 

3. Emisja dla energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce to 225,6 gCO2eq/MJ.  

Z zestawienia tych danych można wnioskować, że dla uzyskania pozytywnego efektu redukcji emisji poprzez użycie 

energii elektrycznej należy użyć energii elektrycznej pochodzącej w znacznej części ze źródeł odnawialnych. Jak dużo 

energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych pokażą szczegółowe badania. Wtedy cena energii elektrycznej 

odnawialnej może być istotna dla przekonania klienta do korzystania z tego typu energii i środków transportu z napędem 

elektrycznym.  Korzystnym efektem będzie przeniesienie emisji CO2 z silników samochodowych używanych w 

miastach do miejsc wytwarzania energii elektrycznej. Pytanie czy celem jest zmiana miejsca emisji CO2 czy jej 

ograniczenie? Ciekawe wnioski może dać porównanie emisji CO2 w przypadku zastosowania biogazu do wytworzenia 

energii elektrycznej i do napędu silników samochodowych. Na tym etapie zwiększenie zużycia biogazu na cele 

transportowe wydaje się łatwiejsze od zwiększenia zużycia energii elektrycznej na te cele. Krajowa Izba Paliw 

Alternatywnych jest za planowym rozwojem elektromobilności w Polsce. Aby projekt ten zakończył się sukcesem 

powinien być wprowadzany na warunkach zapewniających redukcję emisji i opłacalność ekonomiczną. Warunki te 

należy ustalić przed rozpoczęciem realizacji projektu. Projekt należy traktować jako perspektywiczny. Natomiast 

szybkie efekty w zakresie redukcji emisji w transporcie uzyskamy przez rozwój nowych technologii produkcji 

bioweglowodorów. Na tym etapie zalecamy wsparcie rozwoju produkcji biokomponentów i biopaliw w postaci 

biowęglowodorów ciekłych i gazowych.    

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Celem Ministerstwa 

Energii jest 

wykorzystanie do 

ładowania aut energii 

elektryczne doliny 

nocnej kiedy CO2 i tak 

jest emitowane, a popyt 

jest za mały w 

stosunku do podaży. 

Wtedy redukcję CO2 

gwarantuje rezygnacja 

z ropy do zasilania 

pojazdów w ciągu dnia. 

115. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Strona 5 

Tekst obecny 

Oczekuje się, że najpóźniej do 2020 roku pojawią się regulacje unijne, które uczynią z pojazdów elektrycznych (także 

z hybryd typu plug-in) realną alternatywę dla pojazdów spalinowych. 

Tekst proponowany 

Oczekuje się, że naj- później do 2020 roku pojawią się regulacje unijne, które uczynią z pojazdów elektrycznych (także z 

hybryd typu plug-in oraz pojazdów z napędem wodorowym) realną alternatywę dla pojazdów spalinowych 

Tekst obecny 

Odrzucono 

 

Z wodoru 

zrezygnowano po 

analizach 

wskazujących na 

mniejszy potencjał 

polskiego przemysłu w 

tym zakresie. 
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Pozyskane w ten sposób środki mogą zostać w części przeznaczone na finansowanie innowacji w sektorze energii, 

poprawiając pozy- cję konkurencyjną podmiotów w nim funkcjonujących 

Tekst proponowany 

Pozyskane w ten sposób środki mogą zostać w części przeznaczone na finansowanie innowacji w sektorze energii, 

poprawiając pozy- cję konkurencyjną podmiotów w nim funkcjonujących a także na rozwój inteligentnej infrastruktury 

wspierającej rozwój elektromoblności 

116. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Strona 9 

Tekst obecny 

Poprawa stanu powietrza dzię- ki rozwojowi elektromobilności wpłynie więc nie tylko na poprawę zdrowia 

publicznego mniejsze koszty opieki zdrowotnej, ale także na ograniczenie zniszczeń w środowisku naturalnym i w 

substancji budynków 

Tekst proponowany 

Poprawa stanu powietrza dzię- ki rozwojowi elektromobilności wpłynie więc nie tylko na poprawę zdrowia 

publicznego  a co za tym idzie i mniejsze koszty opieki zdrowotnej, ale także na ograniczenie zniszczeń w środowisku 

naturalnym i w substancji budynków wywolanych szkodliwymi emisjami ze środków transportu. Dzięki eliminacji silnika 

spalinowego, zajmującego dużą część konstrukcji współczesnego samocho- du, dodatkową przestrzeń można 

zagospodarować na potrzeby infrastruktury niezbędnej do uruchomienia w pojeździe nowatorskich usług dla pasażerów. 

Uwzględniono  

 

Poprzez eliminację 

zdania dotyczącego 

dodatkowego miejsca 

do zagospodarowania. 

117. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

s. 9  

Tekst obecny 

w okresie przejściowym naturalnym uzupełnieniem posiadanego samochodu spalinowego będzie doraźne korzystanie z 

samochodów  elektrycznych w systemach wypożyczalni miejskich zlokalizowanych na obrzeżach centrum, do którego 

wjazd samochodem spalinowym (korki, brak miejsc parkingowych) jest utrudniony 

Tekst proponowany 

w okresie przejściowym naturalnym uzupeł- nieniem posiadanego samochodu spalinowego będzie doraźne korzystanie z 

samochodów  elektrycznych w systemach wypożyczalni miejskich zlokalizowanych na obrzeżach centrum, do którego 

wjazd samocho- dem spalinowym (korki, brak miejsc parkingowych) jest utrudniony, bądź będzie uniemożliwiony 

Odrzucono 

 

Tekst alternatywny jest 

tożsamy co do 

znaczenia z tekstem 

wyjściowym. 

118. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

biorąc pod uwagę wielkość rynku usług dodatkowych, który może powstać wokół elektromobilności, ważne jest, aby 

polskie firmy od początku były zaangażowane w jego tworzenie. znalezienie nowych modeli bizne- sowych 

upowszechniania pojazdów elektrycznych jest ponadto czynnikiem, który może znacznie przyspie- szyć elektryfikację 

transportu w Polsce. 

Tekst proponowany 

biorąc pod uwagę wielkość rynku usług dodatkowych, który może powstać wokół elektromobilności, ważne jest, aby 

polskie firmy od początku były zaangażowane w jego tworzenie. znalezienie nowych modeli bizne- sowych 

upowszechniania pojazdów elektrycznych jest ponadto czynnikiem, który może znacznie przyspie- szyć elektryfikację 

transportu w Polsce. W rozwoju tego rynku na poważnie trzeba zaangażować się także w automatyzację transportu 

(bezzałogowe pojazdy drogowe). 

Przyjęto do 

wiadomości 

 

Pojazdy autonomiczne 

są wspomniane w 

Planie. 

119. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Strona 10 

Tekst obecny 
Odrzucono  
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Programów 

Badawczych UE 

 

Polska nauka posiada potencjał by zintensyfikować prace nad bardziej efektywnymi metodami magazynowania 

energii w pojazdach. Na chwilę obecną brakuje przede wszystkim rynku, który by uzasadnił duże nakłady na rozwój 

tej technologii oraz linii technologicznej akumulatorów litowo-jonowych w Polsce, która dałaby szansę 

przetestowania rozwiązań powstających w laboratoriach na szerszą skalę. Oddzielnym tematem – do tej pory 

zaadresowanym w niewystarczającym stopniu – jest recykling zużytych akumulatorów z pojazdów oraz zagadnienie 

wykorzystywania ich jako magazynów energii dla tradycyjnej energetyki. Dziś koszt akumulatora ponosi w całości 

użytkownik pojazdu, co powoduje, że samochody elektryczne nie mogą konkurować ceną z pojazdami tradycyjnymi. 

Znalezienie modelu, w którym użytkownik dzieli się kosztem akumulatora z podmiotem odpowiedzialnym za 

stabilność pracy sieci elektroenergetycznej, może znacząco zwiększyć dostępność cenową pojazdów elektrycznych. 

Jasne sprecyzowanie celu w zakresie rozwoju przemysłu elektromobilności pozwoli skoncentrować wysiłki 

na priorytetowych obszarach badawczych. Dzięki temu środki publiczne i prywatne mogą pełnić wobec siebie rolę 

komplementarną, a wyniki prac badawczych mają większe szanse na komercjalizację. Program rozwoju 

elektromobilności pozwoli ponadto uporządkować i skapitalizować wyniki dotychczasowych prac badawczych 

finansowanych ze środków publicznych, a dotyczących np. elektrycznych pojazdów, odzysku litu z hałd 

poboksytowych czy akumulacji energii. 

Tekst proponowany 

Polska nauka posiada potencjał by zintensyfikować prace nad bardziej efektywnymi metodami magazyno- wania energii 

w pojazdach. na chwilę obecną brakuje przede wszystkim rynku, który by uzasadnił duże na- kłady na rozwój tej 

technologii oraz linii technologicznej akumulatorów litowo-jonowych w Polsce, która da- łaby szansę przetestowania 

rozwiązań powstających w laboratoriach na szerszą skalę. Należy natomiast poszukiwać nowych technologii ( w tym 

materiałowych) dla rozwoju baterii kwasowo-ołowiowych dla celów mobilnych jak i też innych materiałów dla nowej 

generacji akumulatorów. oddzielnym tema- tem – do tej pory zaadresowanym  w niewystarczającym  stopniu  – jest 

recykling  zużytych   akumulatorów z pojazdów oraz zagadnienie wykorzystywania ich jako magazynów energii dla 

tradycyjnej energetyki. Dziś koszt akumulatora ponosi w całości użytkownik pojazdu, co powoduje, że samochody 

elektryczne nie mogą konkurować ceną z pojazdami tradycyjnymi. znalezienie modelu, w którym użytkownik dzieli 

się kosztem akumulatora z podmiotem odpowiedzialnym za stabilność pracy sieci elektroenergetycznej, może 

znacząco zwiększyć dostępność cenową pojazdów elektrycznych. W rozwoju pojazdów elektrycznych duże znaczenie 

będą miały także technologie materiałowe do budowy nadwozi celem obniżenia masy pojazdu jak i też nowoczesne 

procesy produkcyjne w tym montażu dostosowanych do produkcji nisko-masowej pojazdów niszowych (w tym 

autobusów). Jasne sprecyzowanie celu w zakresie rozwoju przemysłu elektromobilności pozwoli skoncentrować wysiłki 

na priorytetowych obszarach badawczych. jak i też stworzy realne warunki do współpracy międzynarodowej w tym 

obszarze ze szczególnym uwzględnieniem European Green Vehicles Initiative realizowanej w ramach programu 

H2020Dzięki temu krajowe środki publiczne i prywatne mogą pełnić wobec sie- bie rolę komplementarną, a wyniki prac 

badawczych będą miały europejski poziom i  tym samym  większe szanse na ich komercjalizację co stworzy realne szanse 

na zdobywanie rynków zagranicznych. Program rozwoju elektromobilności pozwoli ponadto uporządkować i 

skapitalizować wyniki dotychczaso- wych prac badawczych finansowanych ze środków publicznych (w tym 

realizowanych w ramach Green Car Initiative i European Green Vehicle Initiative), a dotyczących np. elektrycznych 

pojazdów,  rozwoju akumulatorów, odzysku litu z hałd poboksytowych czy akumulacji energii. 

Intencją Ministerstwa 

Energii nie jest 

wskazywanie 

konkretnej technologii. 

 

Materiały obniżające 

masę wzmiankuje się w 

innym fragmencie. 

 

Zaproponowany tekst 

alternatywny jest 

tożsamy co do 

znaczenia z tekstem 

wyjściowym. 
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120. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Strona 13 

Tekst obecny 

Aby to zmienić potrzebne jest odpowiednie ukierunkowanie dostępnych oraz stworzenie nowych, dedykowanych 

instrumentów finansowych, które pozwolą na finansowanie wszystkich faz rozwoju technologii w obszarze 

elektromobilności. Warunkiem sukcesu w tym obszarze jest bliska współpraca nauki i biznesu. Co do zasady środki 

na badania powinny być skoncentrowane na wypracowywaniu rozwiązań, na które istnieje zapotrzebowanie po stronie 

przemysłu. 

Tekst proponowany 

Aby to zmienić potrzebne jest odpowiednie ukierunkowanie programu sektorowego InnoMOTO,  oraz stworzenie 

no- wych, dedykowanych instrumentów finansowych, które łącznie z zaangażowaniem w EGVI i schematu Era-NET 

Cofund Electric Mobility Europe pozwolą na finansowanie wszystkich faz rozwoju technologii w obszarze 

elektromobilności. warunkiem sukcesu w tym obszarze jest bliska współpraca nauki i biznesu oraz synergia 

działań krajowych i europejskich. co do zasady środki na ba- dania powinny być skoncentrowane na 

wypracowywaniu rozwiązań, na które istnieje zapotrzebowanie po stronie przemysłu. 

Odrzucono 

 

Wskazanie zbyt 

szczegółowe. 

121. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Strona 14 

Tekst obecny 

Dostosowanie infrastruktury sieciowej do zmieniających się potrzeb gospodarki będzie się wiązać z dużymi 

nakładami inwestycyjnymi. 

Tekst proponowany 

Dostosowanie infrastruktury sieciowej do zmieniających się potrzeb gospodarki będzie się wiązać z duży- mi 

nakładami inwestycyjnymi.oraz na rozwój i wdrażanie innowacji dotyczących infrastruktury wspierającej 

elektromobilność. 

Odrzucono 

 

Tekst alternatywny jest 

tożsamy co do 

znaczenia z tekstem 

wyjściowym. 

122. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Strona 15 

Tekst obecny 

Dodatkowo w Polsce mamy znacznie krótsze niż w Europie Zachodniej, USA czy Izraelu tradycje współpracy nauki z 

biznesem, co przekłada się na ograniczone zaufanie po obu stronach oraz brak rozwiniętych instytucji takiej 

współpracy. 

Tekst proponowany 

Dodatkowo w Polsce mamy znacznie krótsze niż w Europie zachodniej, UsA czy izraelu tradycje współpracy nauki z biznesem 

zarówno tej na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, co przekłada się na ograniczone zaufanie po obu stronach  oraz brak 

rozwiniętych instytucji takiej współpracy a przede wszystkim niski poziom innowacji. 

Odrzucono 

 

Tekst alternatywny jest 

tożsamy co do 

znaczenia z tekstem 

wyjściowym. 

123. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

Należy rozważyć powołanie spółki celowej, której zadaniem będzie skoordynowanie potencjału badawczego i 

przemysłowego w obszarze elektromobilności. Spółka mogłaby zostać powołana przez podmioty sektora 

energetycznego, ale byłoby korzystnym, gdyby była otwarta na wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do 

projektu. Jednym z zadań spółki powinna być kreacja nowych, inkluzywnych modeli biznesowych rozwoju 

elektromobilności, co będzie się przyczyniać zarówno do minimalizacji ryzyka kapitałowego związanego z 

rozwijaniem nowych technologii, jak również do budowania kapitału społecznego.  

Tekst proponowany 

Odrzucono 

 

Działania wobec 

samorządów są 

elementem Planu, ale 

opisane są w innej 

części. 
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należy rozważyć powołanie spółki celowej, której zadaniem będzie skoordynowanie  działań krajowych i europejskich 

(m.in. innowacyjnych)  w obszarze elektromobilności. spółka mogłaby zostać powołana przez podmioty sekto- ra 

energetycznego, ale byłoby korzystnym, gdyby była otwarta na wszystkich zainteresowanych przystąpie- niem do 

projektu. Jednym z zadań spółki powinna być kreacja nowych, inkluzywnych modeli biznesowych rozwoju 

elektromobilności, co będzie się przyczyniać zarówno do minimalizacji ryzyka kapitałowego związa- nego z 

rozwijaniem nowych technologii, jak również do budowania kapitału społecznego. Istotnym graczem w rozwoju 

elektromobilności powinien być sektor publiczny odpowiedzialny za rozwój transportu (w tym m.in. rozwój 

infrastruktury, ITS czy też wdrażania elektromobilności). Instytucje te (np. zarządy transportu miejskiego) powinny 

wydawać ustawowo nie mniej niż 5% środków publicznych związanych z rozwojem transportu na rozwój i 

wdrażanie innowacji w ramach instrumentów Pre-public Procurement i Public Procurement for Innovative solutions. 

W tym celu należałoby również znowelizować ustawę o przetargach publicznych. Nalżałoby ponadto nawiązać 

współpracę w obszarze rozwoju innowacji z europejskim programem EGVI (horyzont 2020) jak i też innymi 

programami realizowanymi na podstawie międzynarodowych umów bilateralnych.  

124. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

s. 15 

Tekst obecny 

Dodatkowym narzędziem rozwoju elektromobilności powinien być dedykowany fundusz private equity, otwar- ty nie tylko 

na projekty związane z pojazdami elektrycznymi i infrastrukturą ładowania, ale także na rozwiązania z zakresu smart cities. 

szersze sprofilowanie funduszu ułatwi efektywne wsparcie rozwoju infrastruktury, a jed- nocześnie umożliwi rozwój projektów 

towarzyszących elektromobilności, które są ważne z punktu widzenia osa- dzenia pojazdów elektrycznych w szerszym 

kontekście 

Tekst proponowany 

Dodatkowym narzędziem rozwoju elektromobilności powinien być dedykowany fundusz private equity, otwar- ty nie tylko 

na projekty związane z pojazdami elektrycznymi i infrastrukturą ładowania, ale także na rozwiązania z zakresu zero-

emisyjnego transportu, smart cities. szersze sprofilowanie funduszu ułatwi efektywne wsparcie rozwoju infrastruktury, a 

jed- nocześnie umożliwi rozwój projektów towarzyszących elektromobilności, które są ważne z punktu widzenia osa- dzenia 

pojazdów elektrycznych w szerszym kontekście 

Odrzucono 

 

Tekst alternatywny jest 

tożsamy co do 

znaczenia z tekstem 

wyjściowym. 

125. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Strona 16 

Tekst obecny 

Plan rozwoju Elektromobilności przewiduje działania, które stworzą algorytm optymalizujący i ogranicza- jący 

rozmieszczanie infrastruktury do tzw. miejsc krytycznych, tj. tam gdzie brak punków ładowania bę- dzie zmniejszał 

funkcjonalność pojazdu elektrycznego. w praktyce punkt ciężkości zostanie położony na infrastrukturę w dużych 

aglomeracjach i wzdłuż transeuropejskich korytarzy transportowych przebiega- jących przez obszar Polski 

Tekst proponowany 

Plan rozwoju Elektromobilności przewiduje działania, które stworzą algorytm optymalizujący i ogranicza- jący 

rozmieszczanie infrastruktury do tzw. miejsc krytycznych, tj. tam gdzie brak punków ładowania bę- dzie zmniejszał 

funkcjonalność pojazdu elektrycznego. w praktyce punkt ciężkości zostanie położony na infrastrukturę w dużych 

aglomeracjach (zaczynając od rozwoju miejskiej elektromobilności – np.. autobusy, wynajem pojazdów elektrycznych 

czy też elektrczyne pojazdy dla służ miejskich, dla małej logistyki miejskiej – w tym pojazdy kategorii L itp.), 

Odrzucono 

 

Mowa jest o 

infrastrukturze 

ładowania, zatem nie 

ma znaczenia, jaki 

pojazd będzie się na 

niej ładował (np. 

prywatny czy z 

wypożyczalni). 
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zoptymalizowaną infrastrukturę dla spółek Skarbu Państwa oraz i wzdłuż transeuropejskich korytarzy transportowych 

przebiega- jących przez obszar Polski 

126. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Strona 18 Tekst obecny 

wśród głównych barier elektryfikacji transportu wymienianych przez samorządy są wyższe koszty zakupu pojazdów 

elektrycznych, brak dostępu do szybkiej infrastruktury ładującej oraz przewlekły proces inwesty- cyjny. Żadna z tych 

barier nie może być przełamana bez zaangażowania administracji centralnej. 

Tekst proponowany 

wśród głównych barier elektryfikacji transportu wymienianych przez samorządy są wyższe koszty zakupu pojazdów 

elektrycznych, brak dostępu do szybkiej infrastruktury ładującej oraz przewlekły proces inwesty- cyjny. Poważną 

barierą jest także brak koordynacji działań, które generują dodatkowe koszty. Żadna z tych barier nie może być 

przełamana bez zaangażowania administracji centralnej. 

Odrzucono 

 

Tekst alternatywny jest 

tożsamy co do 

znaczenia z tekstem 

wyjściowym. 

127. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

s. 18 Tekst obecny 

stopniowe odchodzenie przez sferę publiczną od pojazdów spalinowych, często o dużej pojemności silnika, na rzecz 

mniejszych, elektrycznych będzie uwiarygadniać przedsięwzięcie w oczach opinii publicznej, a do- datkowo generować 

popyt instytucjonalnie niezbędny dla stworzenia rynku.  

Tekst proponowany 

stopniowe odchodzenie przez sferę publiczną od pojazdów spalinowych, często o dużej pojemności silnika, na rzecz 

mniejszych, elektrycznych będzie uwiarygadniać przedsięwzięcie w oczach opinii publicznej, a do- datkowo 

generować popyt instytucjonalnie niezbędny dla stworzenia rynku. Podobny efekt osiągniemy poprzez wymianę flot 

pojazdów spalinowych (w tym autobusów) na ich elektryczne odpowiedniki w spółkach Skarbu Państwa.  

Odrzucono 

 

Spółki Skarbu Państwa 

prowadzą własną 

politykę flotową i 

powinny kierować się 

kryterium 

gospodarności. 

Zadaniem administracji 

jest natomiast 

stworzenie ram, w 

których Spółki Skarbu 

Państwa uznają, że 

inwestycja w pojazdy 

elektryczne jest 

opłacalna. 

128. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

Przewiduje się, że w tym okresie powstawać będą pierwsze prototypy pojazdu dostosowanego do potrzeb polskiego i 

europejskiego rynku. stworzone zostaną warunki rozwoju elektromobilności po stronie regulacyjnej. 

Tekst proponowany 

W  tym okresie zintensyfikowane będą prace badawcze i innowacyjne, nawiązana zostanie ścisła 

współpraca w tym obszarze z inicjatywami europejskimi wspierająca rozwój prototypów pojazdu 

dostosowanego do potrzeb polskiego i europejskiego rynku. stworzone zostaną warunki rozwoju elektromobilności po 

stronie regulacyjnej (w tym przetargów ekologicznych). 

Odrzucono 

 

Tekst alternatywny jest 

tożsamy co do 

znaczenia z tekstem 

wyjściowym. 

129. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

Strona 20 

Tekst obecny 

W wybranych aglomeracjach zbudowana zostanie wspólna infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych 

Odrzucono 

 

Opis faz ma charakter 

orientacyjny. Nie jest 
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 i napędzanych gazem ziemnym, wykorzystująca synergie między oboma paliwami. Zintensyfikowane zostaną zachęty 

do zakupu pojazdów elektrycznych. Przemysł elektromobilności wejdzie w fazę rynku Beta. Uruchomiona zostanie 

produkcja krótkich serii pojazdów elektrycznych na podstawie prototypów opracowanych w I fazie. Większą 

popularność zyskają systemy car-sharingu. Samorządy zwiększą swoje zainteresowanie transportem elektrycznym. 

Tekst proponowany 

w wybranych aglomeracjach zbudowana zostanie wspólna infrastruktura zasilania pojazdów   elektrycznych oraz 

napędzanych gazem ziemnym i wodorem, wykorzystująca synergie między tymi paliwami. W oraz spółkach Skarbu 

Państwa zbudowana będzie jedynie infrastruktura dla pojazdów elektrycznych.  zintensyfikowane zosta- ną zachęty do 

zakupu pojazdów elektrycznych. Przemysł elektromobilności wejdzie w fazę rynku beta. Uru- chomiona zostanie 

produkcja krótkich serii pojazdów elektrycznych na podstawie prototypów opracowa- nych w i fazie. większą 

popularność zyskają systemy car-sharingu. Samorządy, miejskie firmy usługowe oraz handlowcy z centrów miast 

zwiększą swoje zainteresowa- nie transportem elektrycznym. Praca innowacyjne  w tym okresie oprócz rozwoju 

technologii, produktów będą skupione na demonstracji konkretnych rozwiązań elektoomobilności (w tym modeli 

biznesowych).  W tym okresie rząd zaangażuje się w prace nad przyszłym programem ramowym Unii Europejskiej 

(następcy Horyzontu 2020) celem zapewnienia dodatkowych środków na rozwój elektromobilności w Polsce 

celem promowanie 

konkretnych inicjatyw 

pomiędzy innymi 

równie istotnymi. 

130. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

Administracja będzie wykorzystywać pojazdy elektryczne w swoich flotach, przy okazji udostępniając infrastrukturę 

ładowania mieszkańcom w celu dalszej popularyzacji elektromobilności. Polski przemysł będzie wytwarzał wysokiej 

jakości podzespoły dla pojazdów elektrycznych, produkował same po- jazdy oraz niezbędne dla rozwoju 

elektromobilności oprzyrządowanie i infrastrukturę. 

Tekst proponowany 

Budowana sieć umożliwi także odbiór energii z naładowanych baterii jak i energii wyprodukowanej przez innych 

producentów rozproszonych po Polsce.  Administracja publiczna i spółki Skarbu Państwa będzie wykorzystywać 

pojazdy elektryczne w swoich flotach, przy okazji udostępniając infrastrukturę ładowania mieszkańcom w celu dalszej 

popularyzacji elektromobilności. Polski przemysł wraz z jednostkami badawczymi będzie rozwijał innowacje na 

potrzeby  wysokiej jakości podzespołów dla pojazdów elektrycznych, produkował same po- jazdy oraz niezbędne dla 

rozwoju elektromobilności oprzyrządowanie i infrastrukturę. Pojazdy elektryczne będą wkomponowane w system 

transportowy miast i gmin.  

Odrzucono 

 

Tekst alternatywny jest 

tożsamy co do 

znaczenia z tekstem 

wyjściowym. 

131. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Strona 21 

Tekst obecny 

Przy odpowiednim wsparciu publicznym autobusy elektryczne w powiązaniu z samochodami elektrycznymi, 

upowszechnianymi w nowych modelach biznesowych, mogą odpowiedzieć na te potrzeby mieszkańców, co będzie 

skutkowało zwiększeniem płynności ruchu w miastach i poprawą jakości powietrza. 

Tekst proponowany 

Przy od- powiednim wsparciu publicznym autobusy elektryczne w powiązaniu z samochodami elektrycznymi, upo- 

wszechnianymi w nowych modelach biznesowych, mogą odpowiedzieć na te potrzeby mieszkańców, co bę- dzie 

skutkowało zwiększeniem płynności ruchu w miastach i poprawą jakości jakości życia w miastach.  

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 

 

132. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Tekst obecny Odrzucono 
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Programów 

Badawczych UE 

 

We współpracy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, NFOŚ iGW oraz NCB iR 

określone zostaną miasta pilotażowe, w których przetestowane zostaną możliwości i warunki przejścia na elektryczny 

transport publiczny. Pilotaż będzie obejmował komunikację zbiorową, indywidualną oraz infrastrukturę ładowania. 

Możliwe jest określenie więcej niż jednego miasta dla pilotażu, oddzielnie dla autobusów elektrycznych i ich stacji 

ładowania oraz indywidualnych pojazdów upowszechnianych w ramach nowych modeli biznesowych. 

Kluczowe z punktu widzenia osiągnięcia celów pilotażu jest przetestowanie istniejących na rynku pojazdów 

elektrycznych oraz infrastruktury w rzeczywistych warunkach miejskich oraz określenie agendy badawczo-

wdrożeniowej rozwoju komponentów. Pilotaż umożliwi pozyskanie rzeczywistych danych eksploatacyjnych do 

wykorzystania na potrzeby optymalizacji przyszłych wdrożeń, pozwoli zbadać zachowania pasażerów i 

użytkowników pojazdów elektrycznych oraz przyczyni się do promocji tego rodzaju pojazdów w społeczeństwie. Jego 

efektem powinno być również zweryfikowanie nowych modeli biznesowych upowszechnienia elektromobilności, za 

których wykreowanie może być odpowiedzialna spółka celowa powołana przez podmioty sektora energii. 

Tekst proponowany 

we współpracy ministerstwa Energii, ministerstwa rozwoju, ministerstwa środowiska, nFośiGw oraz ncbir określone 

zostaną miasta pilotażowe, w których przetestowane zostaną możliwości i warunki przejścia na elektryczny 

transport publiczny. Pilotaż będzie obejmował komunikację zbiorową, indywidualną, usługi miejskie, małą logistykę 

oraz in- frastrukturę ładowania. możliwe jest określenie więcej niż jednego miasta dla pilotażu, oddzielnie dla auto- 

busów elektrycznych i ich stacji ładowania , indywidualnych pojazdów oraz innych form transportu elektrykami 

upowszechnianych w ramach no- wych modeli biznesowych. Pilotaż będzie przeprowadzony też w wybranych 

spółkach Skarbu Państwa. kluczowe z punktu widzenia osiągnięcia celów pilotażu jest przetestowanie istniejących na 

rynku pojaz- dów elektrycznych oraz infrastruktury w rzeczywistych warunkach miejskich oraz określenie agendy 

badaw- czo-wdrożeniowej rozwoju nowych pojazdów jak i całej gamy komponentów dla tych pojazdów a także 

infrastruktury. Pilotaż umożliwi pozyskanie rzeczywistych danych eksploatacyj- nych do wykorzystania na potrzeby 

optymalizacji przyszłych wdrożeń, pozwoli określić nowe potrzeby rozwoju technologicznego jak i też zbadać 

zachowania pasaże- rów i użytkowników pojazdów elektrycznych oraz przyczyni się do promocji tego rodzaju 

pojazdów w spo- łeczeństwie. Jego efektem powinno być również zweryfikowanie nowych modeli biznesowych 

upowszech- nienia elektromobilności, za których wykreowanie może być odpowiedzialna spółka celowa powołana 

przez podmioty sektora energii. W procesie pilotażu wykorzystane będą doświadczenia z wdrażania elektromobilności w 

Europie jak i poza Europą poprzez współpracę międzynarodową i synergię.  

Spółki Skarbu Państwa 

prowadzą własną 

politykę flotową i 

powinny kierować się 

kryterium 

gospodarności. 

Zadaniem administracji 

jest natomiast 

stworzenie ram, w 

których Spółki Skarbu 

Państwa uznają, że 

inwestycja w pojazdy 

elektryczne jest 

opłacalna.  

 

W odniesieniu do 

pilotaży małej 

infrastruktury 

miejskiej, to nie 

pojawiło się takie 

przesądzenie, 

oczywiście 

Ministerstwo Energii 

jest otwarte na 

konkretne inicjatywy. 

133. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Strona 22 

Tekst obecny 

Finansowanie infrastruktury ładowania może zostać wsparte środkami Funduszu Niskoemisyjnego Transportu lub 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jeśli budowa stacji ładowania zostanie 

zintegrowana z rozwojem energetyki odnawialnej. 

Tekst proponowany 

Finansowanie infrastruktury ładowania może zostać wsparte środkami Funduszu niskoemisyjnego transpor- tu lub 

narodowego Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki wodnej, jeśli budowa stacji ładowania zo- stanie 

zintegrowana z rozwojem energetyki odnawialnej. 

Większość inwestycji związanych z elektromobilnością wdrażaną przez administrację publiczną będzie poprzedzona 

Odrzucono 

 

Na tym etapie 

dostępność środków 

zewnętrznych nie jest 

potwierdzona. 
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przetargami na innowacje zaś rozwój innowacyjny niezbędny w realizacji tych celów będzie realizowany nie tylko ze 

środków krajowych (np. InnoMOTO) ale także i w synergii z odpowiednimi działaniami na poziomie europejskim (np. 

program europejskiej inicjatywy pojazdów ekologicznych EGVI) jak i innych programów międzynarodowych (np. w 

ramach współpracy bilateralnej). 

134. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Strona 23 

Tekst obecny 

Ważnym aspektem rozwoju elektromobilności jest elektryfikacja flot autobusowych w miastach. Dobrze 

rozbudowana sieć autobusów elektrycznych mogłaby stać się wizytówką polskiej elektromobilności i odegrać ważną 

rolę w popularyzacji idei w społeczeństwie. Celowym jest więc stworzenie zachęt dla samorządów w celu wymiany 

taboru na autobusy z napędem elektrycznym (dotacje). Pieniądze na wymianę taboru mogłyby także pochodzić z 

wpływów z opłaty emisyjnej, o której mowa w punkcie Regulacja dla rozwoju elektromobilności. 

Tekst proponowany 

ważnym aspektem rozwoju elektromobilności jest elektryfikacja flot autobusowych w miastach. Dobrze 

rozbudowana sieć autobusów elektrycznych mogłaby stać się wizytówką polskiej elektromobilności i ode- grać ważną 

rolę w popularyzacji idei w społeczeństwie. celowym jest więc stworzenie zachęt dla samo- rządów w celu 

wymiany taboru na autobusy z napędem elektrycznym (preferencyjne kredyty). Pieniądze na wymia- nę taboru 

mogłyby także pochodzić z wpływów z opłaty emisyjnej, o której mowa w punkcie regulacja dla rozwoju 

elektromobilności. Istotnym wsparciem we wdrażaniu elektromobilności w miastach będą także środki finansowe 

dostępne w ramach europejskiej inicjatywy pojazdów ekologicznych programu ramowego H2020 oraz jego następcy 

po roku 2020 finansujące projekty demonstracyjne elektromobilności miejskiej 

Odrzucono 

 

Na tym etapie 

dostępność środków 

zewnętrznych nie jest 

potwierdzona. 

135. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

Zmiany w sferze świadomości oraz wdrożenie instrumentów stwarzających perspektywę rozwoju rynku pojazdów 

zwiększą zainteresowanie polskim rynkiem ze strony największych producentów samochodów elektrycznych, co 

może przełożyć się na napływ inwestycji z obszaru przemysłu elektromobilności. Taka sytuacja będzie sprzyjać 

tworzeniu ekosystemu elektromobilności i dalszej zmianie nastawienia społecznego. Jednak z punktu widzenia celów 

Planu znacznie ważniejsze niż otwarcie perspektywy dla dotychczasowych producentów pojazdów jest umożliwienie 

wzrostu polskim podmiotom, które z czasem będą w stanie dostarczać komponenty dla produkcji pojazdów 

elektrycznych lub same rozpoczną ich produkcję. Do końca I kwartału 2017 roku przeprowadzona zostanie analiza 

polskiego potencjału przemysłowego w obszarze elektromobilności, uwzględniająca możliwość zaadoptowania 

zdolności istniejących w tradycyjnym przemyśle motoryzacyjnym na potrzeby rozwoju elektromobilności. W 

szczególności zdefiniowane zostanie zaplecze technologiczne projektu, tj. firmy podwykonawcze, dostawcy 

rozwiązań peryferyjnych, istniejące fabryki, które mogłyby być zaadoptowane do produkcji pojazdów elektrycznych 

oraz jednostki naukowobadawcze zaangażowane w rozwój elektromobilności. Dokonany zostanie również przegląd 

realizowanych w Polsce lub z polskim udziałem projektów badawczo-naukowych lub komercyjnych, których 

produktem był pojazd elektryczny lub element infrastruktury towarzyszącej. 

Tekst proponowany 

zmiany w sferze świadomości , wdrożenie instrumentów stwarzających perspektywę rozwoju rynku po- jazdów oraz 

środki publiczne na rozwój innowacji zwiększą zainteresowanie polskim rynkiem ze strony największych producentów  

pojazdów elek- trycznych, co może przełożyć się na napływ inwestycji z obszaru przemysłu elektromobilności. taka 

Odrzucono 

 

Propozycje zmian zbyt 

szczegółowe w 

stosunku do charakteru 

tej partii tekstu. 
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sytuacja będzie sprzyjać tworzeniu ekosystemu elektromobilności i dalszej zmianie nastawienia społecznego. Jednak z 

punktu widzenia celów Planu znacznie ważniejsze niż otwarcie perspektywy dla dotychczasowych produ- centów 

pojazdów jest umożliwienie   polskim podmiotom, rozwój jak i produkcję komponentów dla produkcji pojazdów 

elektrycznych  Do końca i kwartału 2017 roku przeprowadzona zostanie analiza polskiego potencjału przemysłowego w 

ob- szarze elektromobilności, uwzględniająca dotychczasowe osiągnięc ia  j ak i  możliwości zaadaptowania 

zdolności istniejących (w tym tradycyjnym przemyśle motoryzacyjnym) na potrzeby rozwoju elektromobilności. w 

szczególności zdefiniowane zostanie zaplecze technologiczne projektu, tj. firmy podwykonawcze, dostawcy rozwiązań 

peryferyjnych, producenci narzędzi i urządzeń wspierające projektowanie i produkcję, producentów 

infrastruktury i jej komponentów, istniejące fabryki, które mogłyby być zaadaptowane do produkcji pojazdów 

elektrycznych oraz jednostki naukowo- badawcze zaangażowane w rozwój elektromobilności oraz jednostki które mają 

potencjał do rozwoju elektromobilności. Dokonany zostanie również przegląd realizowanych w Polsce lub z polskim 

udziałem międzynarodowych projektów badawczo-naukowych lub komercyjnych, których produktem był pojazd 

elektryczny, jego element lub element infrastruktury towarzyszącej. W okresie tym zidentyfikowany będzie także polski 

kapitał zainteresowany rozwojem elektromobilności jak i też źródła rozwoju innowacji w których Polska może 

uczestniczyć (np. program H2020, schemat Era-net Cofund on Electromobility) 

136. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Stona 24 

Tekst obecny 

W zależności od uzyskanych wyników finansowanie będzie skoncentrowane na budowie nowego pojazdu 

elektrycznego lub na dostarczaniu podzespołów dla istniejących konstrukcji i producentów. Niezależnie 

jednak od tego, czy ostatecznym celem projektu stanie się wdrożenie do produkcji pojazdu elektrycznego, 

istotny jest rozwój całej infrastruktury koniecznej do umasowienia pojazdów. Nie tylko warunkuje 

on sukces rozwoju rynku pojazdów, ale z punktu widzenia rozwoju przemysłu specjalizacja w wybranych 

elementach infrastruktury elektromobilności może wiązać się ze znacznie większą korzyścią dla PKB 

niż budowa pojazdów (ze względu na efekt skali i możliwość zastosowania w pojazdach na całym świecie). 

Tekst proponowany 

w zależności od wyników analiz może zostać dokonana korekta założeń Planu, a działania na tym etapie po- zwolą nie 

tylko zdefiniować punkt startowy dla projektu przemysłowego, ale także umożliwią zbudowanie zespołu eksperckiego, 

którego celem będzie dalsza praca nad projektem (w ramach spółki celowej powoła- nej przez podmioty sektora energii 

czy PPP obejmującego całe przedsięwzięcie). w ramach prac przygotowawczych określone zostaną możliwe warian- ty 

(w tym modele biznesowe) realizacji przedsięwzięcia oraz dokonana zostanie ocena wykonalności wa- riantów 

(techniczna, ekonomiczna, prawna, operacyjna, planowa). Pozwoli to doprecyzować plan działań służą- cych rozwojowi 

przemysłu elektromobilności. Efektem tego etapu będzie także określenie parametrów po- jazdu elektrycznego 

dopasowanego do potrzeb polskiego i europejskiego rynku (cena, segment, właściwo- ści użytkowe)jak i potrzeb 

innowacyjnych oraz potrzeb współpracy międzynarodowej w obszarze innowacyjności.  

Odrzucono 

 

Proponowane zmiany 

nie wpływają na 

znaczenie i wydźwięk 

tej części dokumentu. 

137. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

W przypadku uzyskania rekomendacji do rozwijania projektu przemysłowego wokół budowy pojazdu, 

w kolejnym etapie stworzone zostaną warunki, które umożliwią rozpoczęcie prac nad prototypami. Jeden 

z prototypów może być opracowany i zbudowany poprzez dedykowaną spółkę celową podmiotów sektora 

energii. Stworzenie odpowiedniej perspektywy finansowej dla najlepszych zachęci również inne podmioty 

Odrzucono 

 

Koncepcja powołania 

spółki w formule PPP 
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do tworzenia własnych prototypów, co pozwoli w kolejnych fazach dokonać wyboru, spośród co najmniej 

kilkukonstrukcji. Na tym etapie (rynek Alfa) prototypy będą poddawane testom eksploatacyjnym i udoskonaleniom 

poza drogami publicznymi. 

Tekst proponowany 

w przypadku  uzyskania  rekomendacji  do  rozwijania  projektu  przemysłowego  wokół  budowy  pojazdu, w kolejnym 

etapie stworzone zostaną warunki, które umożliwią rozpoczęcie prac nad prototypami.    Jeden z prototypów może być 

opracowany i zbudowany poprzez dedykowaną spółkę celową podmiotów  powołanej w formie PPP. stworzenie 

odpowiedniej perspektywy finansowej dla najlepszych zachęci również inne podmioty do tworzenia własnych 

prototypów, co pozwoli w kolejnych fazach dokonać wyboru, spośród co najmniej kil- ku konstrukcji. na tym etapie 

(rynek Alfa) prototypy będą poddawane testom eksploatacyjnym i udoskona- leniom poza drogami publicznymi. 

nie była na tym etapie 

analizowana. 

138. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

Jednym z czynników warunkujących powodzenie przedsięwzięcia jest zapewnienie strumienia finansowania dla 

innowacji z obszaru elektromobilności – od momentu wygenerowania pomysłu do etapu wdrożenia. Na wsparcie 

finansowe będą mogły liczyć projekty, których zakończenie jest ważne z punktu widzenia całości przedsięwzięcia. 

Podstawowym kryterium oceny wsparcia dla projektów będzie możliwość zastosowania produktów w tworzonym 

pojeździe lub infrastrukturze potrzebnej do upowszechniania pojazdów. 

Tekst proponowany 

Jednym z czynników warunkujących powodzenie przedsięwzięcia jest zapewnienie strumienia finansowa- nia dla 

innowacji z obszaru elektromobilności – od momentu wygenerowania pomysłu do etapu wdrożenia. na wsparcie 

finansowe będą mogły liczyć projekty, których zakończenie jest ważne z punktu widzenia cało- ści przedsięwzięcia. 

Podstawowym kryterium oceny wsparcia dla projektów będzie możliwość zastosowania produktów w tworzonym 

pojeździe lub infrastrukturze potrzebnej do upowszechniania pojazdów. Rozwój innowacji  będzie prowadzony w 

synergii z odpowiednimi działaniami realizowanymi na poziomie europejskim (np. w ramach inicjatywy EGVI). Bardzo 

ważnym źródłem finansowania rozwoju elektromobilności będą także środki pozyskiwane w ramach przetargów 

innowacyjnych (PCP i PPI) ogłaszanych przez krajową administrację odpowiedzialną za rozwój transportu i 

realizowanych zarówno ze środków krajowych jak i też dostępnych środków na takie działania w ramach programu 

H2020.  

Odrzucono 

 

Uszczegółowienie 

dokonuje przesądzeń, 

na które jest zbyt 

wcześnie na tym 

etapie. Fragment ma 

pokazywać kierunki i 

kryteria, natomiast 

przesądzenia znajdują 

się w załącznikach do 

Planu. 

139. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Strona 25 

Tekst obecny 

Kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości zbilansowania portfela inwestycji w funduszu będzie aktywne 

poszukiwanie projektów w wielu źródłach, poczynając od ośrodków naukowych, przez start-upy, inne fundusze, 

firmy powstałe na bazie finansowania PARP czy NCB iR, a kończąc na inwestowaniu w projekty w krajach 

ościennych. 

Tekst proponowany 

kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości zbilansowania portfela inwestycji w funduszu będzie aktywne 

poszukiwanie projektów w wielu źródłach, poczynając od administracji publicznej, , ośrodków naukowych, przez kapitał 

prywatny,start-upy, inne fundusze, fir- my powstałe na bazie finansowania PArP czy ncbir, program ramowy H2020 fundusze 

programu CEF, a kończąc na inwestowaniu w projekty w krajach  ościennych. 

Odrzucono 

 

Fundusze publiczne 

typu CEF nie mogą 

inwestować w 

fundusze komercyjne 

typu private equity. 



65 
 

140. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

Głównym przedmiotem zainteresowania funduszu powinny być projekty w fazie venture i growth. Nie można jednak 

wykluczyć na tym etapie obejmowania udziałów w przedsięwzięciach na etapie seed, co jest istotne z punktu widzenia 

poszerzania bazy projektowej i budowania ekosystemu elektromobilności. Zakłada się jednak, że ze względu na duże 

ryzyko na etapie pre-seed oraz seed większość projektów z tych faz będzie rozwijana przy zaangażowaniu środków 

publicznych np. NCB iR. 

Tekst proponowany 

Głównym przedmiotem zainteresowania funduszu powinny być projekty w fazie venture i growth. nie moż- na jednak 

wykluczyć na tym etapie obejmowania udziałów w przedsięwzięciach na etapie seed, co jest istot- ne z punktu widzenia 

poszerzania bazy projektowej i budowania ekosystemu elektromobilności. zakłada się jednak, że ze względu na duże 

ryzyko na etapie pre-seed oraz seed większość projektów z tych faz będzie roz- wijana przy zaangażowaniu środków 

publicznych np.  ncbir, H2020 

Odrzucono 

 

Fundusze publiczne 

typu CEF nie mogą 

inwestować w 

fundusze komercyjne 

typu private equity. 

141. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

W stworzenie funduszu mogą być zaangażowane spółki Skarbu Państwa z sektora energii, jeśli takie działanie będzie 

wynikać z ich strategii biznesowych 

Tekst proponowany 

w stworzenie funduszu mogą być zaangażowane spółki skarbu Państwa z sektora energii, czy też PPP jeśli takie działanie 

będzie wynikać z ich strategii biznesowych 

Odrzucono 

 

Fundusze publiczne 

typu CEF nie mogą 

inwestować w 

fundusze komercyjne 

typu private equity. 

142. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

W celu uniknięcia nakładania się działań istotne jest określenie warunków współpracy pomiędzy funduszem private 

equity a spółką celową. Spółka będzie prowadzić działalność analityczną i badawczą, realizować projekty naukowe w 

konsorcjach, wskazywać na potrzeby badawcze istotne z punktu widzenia projektu, a wymagające finansowania 

publicznego oraz dostarczać pod rozwagę funduszowi strategiczne projekty istotne dla rozwoju przemysłu 

elektromobilności w Polsce. 

Tekst proponowany 

w celu uniknięcia nakładania się działań istotne jest określenie warunków współpracy pomiędzy funduszem private 

equity a spółką celową oraz PPP. Spółka oraz PPP będą prowadzić działalność analityczną i badawczą. Będą 

odpowiedzialne także za współpracę międzynarodową w obszarze innowacyjności (szczególnie w ramach H2020) Będą 

ponadto realizować pro- jekty naukowe w konsorcjach, wskazywać na potrzeby badawcze istotne z punktu widzenia 

projektu, a wy- magające finansowania publicznego oraz dostarczać pod rozwagę funduszowi strategiczne projekty 

istotne dla rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce. 

Odrzucono 

 

Fundusze publiczne 

typu CEF nie mogą 

inwestować w 

fundusze komercyjne 

typu private equity. 

143. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

Rolą spółki może być ponadto uszczelnianie systemu finansowania elektromobilności w sytuacjach, gdy projekt ma 

istotne znaczenia dla rozwoju przemysłu, a nie może być z obiektywnych przyczyn sfinansowany z innych źródeł. 

Tekst proponowany 

rolą spółki i PPP może być ponadto uszczelnianie systemu finansowania elektromobilności w sytuacjach, gdy pro- jekt 

ma istotne znaczenia dla rozwoju przemysłu, a nie może być z obiektywnych przyczyn sfinansowany z innych źródeł 

Odrzucono 

 

Fundusze publiczne 

typu CEF nie mogą 

inwestować w 

fundusze komercyjne 

typu private equity. 
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144. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

Rozwój rynku pojazdów elektrycznych będzie wymagał nowych rozwiązań prawnych, szczególnie w zakresie 

ładowania pojazdów elektrycznych. Ładowanie samochodu elektrycznego nie będzie tylko sprzedażą energii 

elektrycznej, ale sprzedażą usługi ładowania pojazdu. Jest to zatem nowy rodzaj usługi nieobecnej do tej pory na 

polskim rynku. 

Tekst proponowany 

rozwój rynku pojazdów elektrycznych będzie wymagał nowych rozwiązań prawnych, szczególnie w zakresie ładowa- nia pojazdów 

elektrycznych jak i odkupywania energii elektrycznej (szczególnie od pojazdów elektr.). ładowanie samochodu elektrycznego nie 

będzie tylko sprzedażą energii elektrycznej, ale sprzedażą usługi ładowania pojazdu. Jest to zatem nowy rodzaj usługi nieobecnej do 

tej pory na polskim rynku 

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 

145. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

Tekst obecny 

w związku z tym należy stworzyć zasady regulujące jej sprzedaż 

Tekst proponowany 

w związku z tym należy stworzyć zasady regulujące jej sprzedaż i odkupywanie 

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 

146. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

strona 26 

Tekst obecny 

Dla celów statystycznych, informacyjnych oraz monitorowania bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej planuje się 

wprowadzenie systemu informacji o dostępności punktów do ładowania, w tym rejestru stacji (punktów) ładowania 

publicznie dostępnych. rejestr taki określałby operatora punktu, sprzedawcę ener- gii elektrycznej, usytuowanie, moc 

punktu i liczbę stanowisk do ładowania 

Tekst proponowany 

Dla celów statystycznych, informacyjnych oraz monitorowania bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej planuje się 

wprowadzenie systemu informacji o dostępności punktów do ładowania, w tym rejestru stacji (punktów) ładowania 

publicznie dostępnych. rejestr taki określałby operatora punktu, sprzedawcę ener- gii elektrycznej, usytuowanie, moc 

punktu, parametry wtyczek i liczbę stanowisk do ładowania 

Odrzucono 

 

Parametry wtyczek 

będę z góry narzucone 

przez wdrożenie 

dyrektyw UE. 

147. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Strona 27 

Tekst obecny 

Dokumentem, który będzie zawierać szczegóły propozycji legislacyjnych wraz z odpowiednim określeniem celów w 

zakresie infrastruktury ładowania pojazdów oraz liczby tych pojazdów będą Krajowe ramy polityki rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych. Dokument ten będzie nie tylko spełniał wymogi prawidłowego wdrożenia 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w spra- wie rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych, ale także zaproponuje dodatkowe narzędzia przyczyniają- ce się do osiągnięcia 

celów w zakresie niniejszego planu. 

Tekst proponowany 

Dokumentem, który będzie zawierać szczegóły propozycji legislacyjnych wraz z odpowiednim określeniem celów w 

zakresie infrastruktury ładowania pojazdów oraz liczby tych pojazdów będą Krajowe ramy polityki rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych. Dokument ten będzie nie tylko spełniał wymogi prawidłowego wdrożenia 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w spra- wie rozwoju 

Odrzucono 

 

Przedmiotowe 

postulaty nie pasują do 

tej części tekstu i są w 

dużym stopniu 

uwzględnione w 

innych fragmentach 

Planu. 
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infrastruktury paliw alternatywnych, ale także zaproponuje dodatkowe narzędzia przyczyniają- ce się do osiągnięcia 

celów w zakresie niniejszego planu. 

Rozwój innowacji wymagać będzie ogromnych wydatków ze źródeł publicznych. Ustawowo zobowiązane będą 

instytucje publiczne do wydatku nie mniej niż 5% środków dostępnych na inwestycje transportowe i dotyczące 

ochrony środowiska na przetargi innowacyjne, które poprzedzać będą wszystkie inwestycje transportowe i związane z 

ochroną środowiska.  

Rozwój innowacji w obszarze elektromobilności wymaga także zmian w zamówieniach publicznych ułatwiających 

realizację przetargów na innowacje prowadzonych przez administrację publiczną. Przetargi takie będą koordynowane 

na poziomie krajowym jak i regionalnym. Przetargi takie będą także realizowane na poziomie europejskim (np. w 

programie H2020) 

Nowe regulacje prawne będą także ustanowiona na rzecz wdrażania transportu automatycznego w którym pojazdy 

elektryczne będą miały istotne miejsce. 

Nowych regulacji wymagać też będzie recykling baterii. 

148. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

w związku z koniecznością rozliczenia za pobraną z sieci (a w przyszłości także oddaną do sieci) energię elek- tryczną 

przez użytkownika pojazdu elektrycznego nieodłącznym elementem punktu ładowania pojazdów elektrycznych 

powinien być właściwy układ pomiarowo-rozliczeniowy pozwalający na dwustronną komuni- kację. Dotyczy to także 

domowych punktów ładowania 

Tekst proponowany 

w związku z koniecznością rozliczenia za pobraną z sieci (a w przyszłości także oddaną do sieci, bądź też 

wyprodukowaną) energię elek- tryczną przez użytkownika pojazdu elektrycznego lub innego producenta nieodłącznym 

elementem punktu ładowania pojazdów elektrycznych powinien być właściwy układ pomiarowo-rozliczeniowy 

pozwalający na dwustronną komuni- kację. Dotyczy to także domowych punktów ładowania 

Odrzucono 

 

Z punktu widzenia 

tematyki Planu istotne 

jest uregulowanie 

kwestii od strony 

użytkownika pojazdu 

elektrycznego. 

149. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

strona 28 

Tekst obecny 

instalowanie punktów ładowania razem ze stacjami tankowania lnG/cnG pozwoli obniżyć koszty inwe- stycyjne, a 

jednocześnie ma uzasadnienie z punktu widzenia konieczności rozwoju różnych paliw alterna- tywnych 

Tekst proponowany 

instalowanie punktów ładowania razem ze stacjami tankowania lnG/cnG/biopaliw pozwoli obniżyć koszty inwe- 

stycyjne, a jednocześnie ma uzasadnienie z punktu widzenia konieczności rozwoju różnych paliw alterna- tywnych 

Odrzucono 

 

Nie ma synergii 

między infrastrukturą 

biopaliw i 

elektromobilności. 

150. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Załącznik 1 

Tekst obecny 

1.uruchomienie pilotażo- wych projektów w wy- branych miastach  

Tekst proponowany 

1.uruchomienie pilotażo- wych projektów w wy- branych miastach i spółkach Skarbu Państwa. Dzia l ania będą 

koordynowane na poziomie krajowym. Nawiązana będzie także ścisła współpraca europejska w obszarze elektromobilności 

(szczególnie z inicjatywą EGVI) 

Odrzucono 

 

Rolą administracji jest 

stworzenie warunków 

dla zaistnienia pilotaży, 

a nie wskazywanie 

podmiotów 

komercyjnych, które 

powinny się ich podjąć 
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151. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

2.Określenie i wdrożenie metod po- pularyzacji elektromo- bilności (przedszkole, szkoła, uczelnia, środ- ki masowego 

przeka- zu, arena międzynaro- dowa) wraz z zapropo- nowaniem wskaźników realizacji celu 

Tekst proponowany 

2.Określenie i wdrożenie metod po- pularyzacji elektromo- bilności (przedszkole, szkoła, uczelnia, środ- ki masowego 

przeka- zu, arena międzynaro- dowa, np. poprzez projekty europejskie EGVI) wraz z zapropo- nowaniem wskaźników 

realizacji celu 

Odrzucono 

 

Zbyt szczegółowe 

zawężenie możliwości. 

152. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny – ustanowienie obowiązku wymiany floty na pojazdy elektryczne przez administrację publiczną 

 

Tekst proponowany – ustanowienie obowiązku wymiany floty na pojazdy elektryczne przez administrację publiczną i 

spółki Skarbu Państwa. Wykorzystane będą w tym celu przetargi ekologiczne i PCP i PPI. 

Odrzucono 

 

Zbyt szczegółowe 

zawężenie możliwości. 

153. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

ustanowienie obowiąz- ku budowy infrastruk- tury ładowania przez administrację publiczną 

Tekst proponowany 

ustanowienie obowiąz- ku budowy infrastruk- tury ładowania przez administrację publiczną przy zaangażowaniu 

energetycznych spółek SP.  Wykorzystane będą  w tym celu PCP i PPI 

Odrzucono 

 

Zbyt szczegółowe 

zawężenie możliwości. 

154. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Załącznik 2 

Tekst obecny 

– korzystniejsza amor- tyzacja pojazdów elek- trycznych 

 

Tekst proponowany 

– korzystniejsza amor- tyzacja pojazdów elek- trycznych 

– - możliwość odkupu energii elektrycznej pobranej z akumulatorów 

Odrzucono 

 

Możliwość odkupu 

będzie uregulowana w 

przyszłości niezależnie 

od tego. 

155. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

Tekst obecny – dopłaty do autobusów elektrycznych 

Tekst proponowany - dopłaty do autobusów elektrycznych. Wykorzystywane będą w tym celu przetargi ekologiczne.  
Odrzucono 

 

Zbyt szczegółowe 

zawężenie możliwości. 

156. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Załącznik 3 

Tekst obecny 

Zapewnienie ciągłości finansowania na rzecz innowacji w obszarze elektromobilności 

Tekst proponowany 

Zapewnienie ciągłości finansowania na rzecz innowacji w obszarze elektromobilności  

Odrzucono 

 

Zbyt szczegółowe 

zawężenie możliwości. 
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- poprzez -  ustawowy obowiązek  wydatków publicznych na przetargi innowacyjne min. 5%  kosztów inwestycji 

transportowych. 

- synergię dzia łań krajowych z europejskimi (np. z H2020) 

157. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

mś  (nFośiGw), mnisw (ncbir), fundusz private equity, Fundusz niskoemisyjnego Transportu oraz spółka celowa 

sektora energii 

Tekst proponowany 

mś  (nFośiGw), mnisw (ncbir), fundusz private equity, Fundusz niskoemisyjnego Transportu oraz spółka celowa 

sektora energii, administracja publiczna 

Odrzucono 

Celem jest wskazanie 

konkretnych instytucji. 

158. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

- rozważenie powołania funduszu private equity 

- rozważenie powoła- nia spółki celowej sekto- ra energii 

Tekst proponowany 

- rozważenie powołania funduszu private equity 

- rozważenie powoła- nia spółki celowej sekto- ra energii 

- powołanie PPP 

Odrzucono 

 

Celem jest wskazanie 

konkretnych instytucji. 

159. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

aktualizacja agendy badawczej pod kątem nowych wyzwań, po- jawiających się w pro- jekcie 

Tekst proponowany 

aktualizacja agendy badawczej pod kątem nowych wyzwań, po- jawiających się w pro- jekcie światowych trendów 

Uwzględniono 

 

Poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów 

w tekście projektu. 

160. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

mE oraz spółka celowa sektora energii 

mr, ncbir 

Tekst proponowany 

mE oraz spółka celowa sektora energii oraz PPP typu kontraktowego, mr, ncbir 

Odrzucono 

 

Celem jest wskazanie 

konkretnych instytucji. 

161. Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE 

 

Tekst obecny 

analiza potencjału przemysłowego w ob- szarze elektromobil- ności 

Tekst proponowany 

analiza potencjału przemysłowego w ob- szarze elektromobil- ności i potencjału badawczego w Polsce oraz obszarów 

współpracy międzynarodowej (np. w EGVI) 

Odrzucono 

 

Celem jest wskazanie 

konkretnych instytucji. 

 
W ramach opiniowana i konsultacji publicznych projekt został przekazany do: Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych OPZZ, Forum 

Związków Zawodowych, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Business Centre Club, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Krajowej Izby 

Gospodarczej, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Izby Gospodarczej Gazownictwa, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Instytutu Transportu Samochodowego, 

Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Polskiej Izby Motoryzacji, Instytutu Nafty i Gazu, Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 

Przemysłu Rafineryjnego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskiej Izby Paliw Płynnych, Grupy Lotos S.A., PKN Orlen S.A., Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z 

o.o., Krajowej Izby Biopaliw, Krajowej Izby Paliw Alternatywnych, Krajowej Rady Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw, Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, Polskiego Stowarzyszenia 

Producentów Oleju, Związku Gorzelni Polskich, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., PSE Innowacje sp. 
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z o.o., Instytutu Jagiellońskiego, Instytutu Sobieskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Forum Analiz Energetycznych, Fundacja Warszawski Instytut 

Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Central Europe Energy Partners, Agencji Rynku Energii, Klubu Jagiellońskiego, Krajowej Izby Poszanowania Energii, Agencja Rozwoju Przemysłu, 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego oraz LOTOS Petrobaltic S.A. 

 

W trybie przepisów ustawy z dnia 7.7.2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U.2005.169.1414 z dnia 2005.09.06 z późn. zm.) nie zgłosił się żaden podmiot.  

 

Zachowano oryginalną pisownię treści uwag. 

 


